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RECIBO DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020 

 

 

RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________________ 

 

CNPJ Nº ___________________________ TELEFONE (    ) __________________________ 

 

ENDEREÇO: ___________________________________ CIDADE: ____________________ 

 

EMAIL _________________________________ CONTATO: ___________________________ 

 

OBS:________________________________________________________________________ 

 

RECEBI/RETIREI O EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADO. 

 

_____________________________________, _____ DE ________________________ DE 2020. 

 

_______________________________ 

Assinatura 

 

 

SENHOR LICITANTE, 

VISANDO UMA COMUNICAÇÃO FUTURA ENTRE ESTA LICITAÇÃO E A SUA EMPRESA, SOLICITO O 

PREENCHIMENTO DO RECIBO DO EDITAL E REMETA PARA O EMAIL licita.amtt@hotmail.com 

O NÃO PREENCHIMENTO DO RECIBO NOS EXIME DE QUALQUER COMUNICAÇÃO EVENTUAL 

OCORRIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (ESCLARECIMENTOS, RETIFICAÇÕES OU 

ADENDOS). 

 

LICITAÇÕES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020 

PROTOCOLO 3110228/2019, transformado no SEI 54.151/2020. 

 

 

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AMTT, inscrita no CNPJ nº 05.073.426/0001-

99, sediada a Rua Doutor Colares, 750 1º Andar – Centro, Ponta Grossa-PR, representada por seu Presidente 

Sr. Roberto Pellissari, torna público para conhecimento dos interessados que na data e local abaixo indicados 

fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO NA FORMA ELETRONICA, que será regido pela seguinte 

legislação: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06; Lei Complementar 

nº 147/14; Lei Municipal nº 8.056/05; Lei Municipal 8.393/05; Lei Municipal 12.222/15; Decreto Municipal 

nº140/2003; e alterações posteriores.  

São Pregoeiros desta Autarquia ScheilaTrierveiler e Sandra Regina Pedrosa Rakovicz. 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO – UNITÁRIO DO ITEM. 

CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS: até 11h00min do dia 16/09/2020. 

INICIO DA DISPUTA: 13h00min do dia 16/09/2020. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO:www.bll.org.br  “Acesso identificado”. 

PREGOEIRA: SCHEILA TRIERVEILER. 

E-MAIL: licita.amtt@hotmail.com 

TELEFONE/FAX: (0XX42) 3220-1035 RAMAL 2035 

SITES:   Portal da Transparência da Prefeitura de Ponta Grossa. 

AMTT: https://amtt.pontagrossa.pr.gov.br/institucional/transparencia/licitacoes/ 

 

A DIVULGAÇÃO DE QUALQUER INFORMAÇÃO SERÁ FEITA SEMPRE ATRAVÉS DO DIARIO OFICIAL 

DO MUNICIPIO.  

O Edital e seus Anexos podem ser obtidos na Coordenadoria de Licitações desta Autarquia Municipal 

de Trânsito e Transporte, das 09h00min às 17h00min, nos dias úteis, e nos sites acima indicados.  Não 

havendo expediente ou ocorrendo qualquer impedimento para a realização do Pregão na data 

marcada, a sessão será transferida conforme programação e agenda da Licitação, inclusive na 

contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos. 

 

Compõem este Edital os Anexos: 

ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO 02 – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

ANEXO 03 - HABILITAÇÃO 
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ANEXO 04 – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

ANEXO 05 – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

ANEXO 06 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO 

ANEXO 07 – DOCUMENTOS BLL 

ANEXO 08 – MODELO DE CONTRATO 

 

 

1. DO OBJETO:  

1.1. O objeto da presente licitação é AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (placas em aço) PARA 

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE, de acordo com as especificações e 

detalhamentos constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. 

  

2. DO PREÇO MÁXIMO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

2.1. O preço máximo para esta licitação é de R$ 111.400,00 (cento e onze mil e quatrocentos reais). 

2.2. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

23.004.1545100882219 Manutenção Dpto Transporte 339030 Mat. Consumo  

Red. 67 Sub 4400 Fonte 1001 e Red 167 Sub 4400 Fonte 36. 

 

3.     DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E INFORMAÇÕES PRELIMINARES:  

3.1. O critério de julgamento da presente licitação é o MENOR PREÇO – UNITÁRIO DO ITEM.  

3.2. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições 

de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases, através do Sistema de Pregão na 

Forma Eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões - BLL. 

3.3.  Os trabalhos serão conduzidos por servidor desta Autarquia denominado Pregoeiro, mediante a inserção 

e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações”, constante da página 

eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões. (www.bll.org.br). 

 

4.  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:  

4.1. As impugnações deverão ser realizadas até às 17h00min do 2° (segundo) dia útil anterior à data fixada 

para a realização da sessão pública do pregão, por qualquer cidadão ou licitante.  

4.2. A impugnação deverá ser dirigida a Pregoeira, e conter o nome completo do responsável, indicação 

da modalidade e número do certame, a razão social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço 

eletrônico, devendo ser protocolada na Autarquia Municipal de Transito e Transporte, no endereço indicado 

no cabeçalho, no horário das 09h00min às 17h00min. A impugnação deverá ainda ser encaminhada via e-

mail (licita.amtt@hotmail.com), para que o mesmo seja anexado na Plataforma de BLL.  
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4.3. A impugnação será julgada em até (01) um dia útil a contar da data do seu recebimento, e a resposta 

será publicada no Diário Oficial do Município, e disponibilizada nos sites indicados, juntamente com o edital e 

anexos.  

4.4. A impugnação, se tempestiva, será julgada no prazo acima citado, e se acolhida o edital poderá ser: 

Anulado, Revogado, Suspenso e/ou Retificado.  

4.5. Não serão conhecidas as impugnações interpostas apenas por e-mails ou outra forma não prevista 

no presente edital e/ou vencidos os respectivos prazos legais.  

4.6. Acolhida à impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  

 

5.  CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

5.1. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto da licitação, regularmente estabelecidos no País e que satisfaçam as condições deste Edital e seus 

Anexos.  

5.2.    Não poderão participar da presente licitação: 

a)  As empresas que estejam cumprindo a sanção prevista no inciso IV e V do art. 2º da Lei Municipal nº 

8.393/2005. 

b)  As empresas que se encontram em processo de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial 

(exceto empresas com plano de recuperação acolhido judicialmente e empresas em recuperação extrajudicial, 

com plano de recuperação homologado judicialmente). 

c) Empresas em processo de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, e as que estejam 

cumprindo suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Municipal, ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, como 

também a participação de empresas em consórcio. 

5.3.  A participação neste certame importa ao licitante o conhecimento de todas as condições 

estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas e 

técnicas aplicáveis. 

5.4.  O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à BOLSA 

DE LICITAÇÕES  E LEILÕES - BLL,  até no mínimo 01 (uma) hora antes do horário fixado no edital para a 

abertura das propostas.  

5.5.  O cadastramento do licitante no site da BLL deverá ser requerido dos seguintes documentos: 

a) Instrumento particular de mandato outorgando à corretora associada, por meio de seu operador 

devidamente credenciado junto à BLL poderes específicos de sua representação no Pregão, conforme modelo 

fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões (anexo). 
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b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação 

previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações (anexo). 

c) O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que 

pagará a Bolsa de Licitações e Leilões - BLL, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual 

estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de 

tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL/COMPRAS - Bolsa de 

Licitações e Leilões (anexo). 

5.6. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação de declaração exigida 

para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta de preço a ser digitado no 

sistema, informar em campo próprio, o seu regime de tributação para fazer os direitos do Art. 44 e 45 

da LC 123/2006. 

5.7. A proposta inicial deverá ser anexada em campo próprio no site do BLL, com todas as 

especificações do produto objeto da licitação em conformidade com o anexo. Sob nenhuma hipótese 

será admitida a substituição da ficha técnica adicionada, nem mesmo antes do início da disputa de 

lances. “A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME NÃO PODERÁ SER IDENTIFICADA”. 

 

6.  REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 

6.1.  O certame será conduzido pela Pregoeira indicada, com o auxílio da Equipe de Apoio, que terá, em 

especial, as seguintes atribuições: 

a)  Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio. 

b)  Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame. 

c)  Abrir, analisar e verificar a aceitabilidade das propostas de preços. 

d)  Desclassificar propostas consideradas não aptas, alegando os motivos. 

e)  Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço. 

f) Analisar a habilitação da proponente classificado em primeiro lugar. 

g)  Abrir prazo para interposição de recurso. 

h) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos. 

i)  Declarar vencedora a empresa que cumpriu com todos os requisitos do edital. 

j) Elaborar a Ata da Sessão. 

k)  Encaminhar o processo licitatório à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação. 

6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre a Pregoeira e os licitantes será realizada 

exclusivamente via chat (troca de mensagens), em campo próprio do sistema eletrônico. Não haverá 

atendimento telefônico durante a sessão. 
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7.  DO CREDENCIAMENTO E DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DA BOLSA DE LICITAÇÕES E 

LEILÕES – BLL. 

7.1. As empresas interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato, com firma 

reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações e 

Leilões - BLL, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações 

no site: www.bll.org.br. 

7.2. A participação do licitante resulta no pleno conhecimento da utilização do sistema, aceitação e 

atendimento às exigências previstas no Edital. 

7.3. O acesso do operador ao pregão somente se dará mediante prévia definição de chave de identificação 

e senha privativa. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer 

pregão eletrônico da BLL, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do 

provedor do sistema. 

7.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à plataforma eletrônica a 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

7.5.   O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

7.6.   A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da 

proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observado data e horário limite 

estabelecido. 

7.7. Caberá ao fornecedor acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante. 

7.8.  Quaisquer dúvidas em relação ao acesso no sistema operacional deverão ser esclarecidas junto 

a Bolsa de Leilões e Licitações - BLL. 

 

8.  CADASTRO DA PROPOSTA, ABERTURA, FASE DOS LANCES E NEGOCIAÇÃO NO SISTEMA 

DA BLL.  

8.1. A proposta eletrônica deverá ser anexada exclusivamente por meio do site www.bll.org.br, a 

partir da liberação do edital, até o horário limite informado neste edital. 

8.2. As propostas NÃO PODEM CONTER QUALQUER IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE (tais como 

nome, CNPJ, papel timbrado da empresa, telefone, e-mail, etc.), sob pena de desclassificação. 
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8.3. A partir do horário previsto no Edital, será dado início a sessão pública do Pregão no site eletrônico 

www.bll.org.br, com a divulgação das propostas de preços recebidas eletronicamente, passando a Pregoeira 

a analisar a aceitabilidade das propostas e início da etapa de lances. 

8.4. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema 

para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de 

seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

8.5. Somente serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 

anteriormente registrado no sistema. O licitante deverá dar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços 

ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

8.6. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar no sistema. 

8.7. Ficará a critério da Pregoeira as autorizações da correção de lances com valores digitados 

errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances. 

8.8. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 

8.9. Em caso de desconexão do sistema da Pregoeira durante a fase de lances, o sistema eletrônico 

poderá permanecer acessível às licitantes para recepção dos lances, e quando do retorno da Pregoeira junto 

ao sistema, informo que não trará prejuízos dos atos realizados pelos licitantes. Quando a desconexão do 

sistema da Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será 

suspensa automaticamente pelo sistema e somente terá reinício após comunicação expressa através de 

mensagem eletrônica divulgando data e hora para continuidade. Havendo a possibilidade de continuidade no 

mesmo dia, a mesma será realizada. 

8.10. A etapa de lances será realizada através do tempo DENOMINADO SISTEMA ABERTO, ONDE OS 

FORNECEDORES APRESENTAM LANCES SUCESSIVOS, COM PRORROGAÇÕES AUTOMATICA DE 

02 (dois) MINUTOS, findo o qual será automaticamente encerrada a aceitação de lances, não podendo as 

proponentes apresentarem novos lances. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) 

minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 

últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública. Face ao tempo ser considerado “curto”, 

sugiro aos participantes a estimativa de seus lances mínimos a ser ofertados, evitando assim, cálculos de 

última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil. A prorrogação automática 

da etapa de lances será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados 

nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. Não havendo novos lances a 

sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 
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8.11. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.12. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de 

lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pela Pregoeira acerca da aceitação do lance de 

menor valor. 

8.13. Facultativamente a Pregoeira poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso 

de fechamento iminente dos lances, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de 

anunciar o vencedor, a Pregoeira poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao 

proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como 

decidir sobre sua aceitação. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor 

desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando 

a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até 

a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa a Pregoeira poderá negociar 

com o participante para que seja obtido preço melhor (compatível com o valor de mercado do produto). 

8.14. O Pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a realização de eventual 

diligência. Realizada a diligência, o Pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e local onde será 

dado prosseguimento à sessão pública. 

8.15. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no 

Art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/93, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:  

a)  no país;  

b)  por empresas brasileiras;  

c)  por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;  

d)  por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 

empatadas. 

8.16. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente 

ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado 

o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes 

das previstas neste edital. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

Edital 009/2020 (0774581)         SEI SEI54151/2020 / pg. 61



 

 

 

Município de Ponta Grossa 

 Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

Rua Doutor Colares, 750 - esquina com Rua Balduíno Taques, 445  

1º Andar  –  Centro Fone: (42) 3220-1035 Ramal 2035   licita.amtt@hotmail.com 

 

 
 

 

 

 

9 
 

8.17. A proposta final (corrigida) e qualquer documentação complementar que se fizer necessária deverá 

ser anexada na BLL (documentos complementares pós disputa) no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 

após o término do Pregão. 

8.18. As propostas não poderão estar com valores superiores ao máximo fixado no Edital 

(REFERENTE AO VALOR UNITÁRIO). 

8.19. A comunicação entre a Pregoeira e os licitantes será realizada exclusivamente via chat (troca 

de mensagens), em campo próprio do sistema eletrônico. Não haverá atendimento telefônico durante 

a sessão. 

 

9.   FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

9.1.  A Proposta de Preços deverá ser realizada conforme Anexo II. Na indicação dos preços ofertados já 

deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais 

despesas necessárias à execução do objeto. 

9.2. Sempre que exigido deverá ter indicação de produto e/ou marca/modelo. 

9.3. As propostas não poderão estar com valores superiores ao máximo fixado no Edital. O preço 

proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com apenas duas casas decimais (0,00). 

9.4.  A proposta deverá atender todas as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena 

de desclassificação. 

9.5. A Pregoeira reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre informações que 

não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares que julgar necessários para os 

respectivos esclarecimentos. 

9.6.  A PROPOSTA APRESENTADA TERÁ QUE REFLETIR PREÇOS EQUIVALENTES AOS 

PRATICADOS NO MERCADO. 

9.7.  Conforme norma de procedimento fiscal nº 95/2009, consolidada com alterações da NPF 067/2017, 

fica obrigado uso da nota fiscal eletrônica para o poder público. 

 

10.   DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

10.1.  Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de eventual empate, 

o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do objeto ofertado 

e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação. 

10.2.  O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da AMTT para 

orientar sua decisão. 

10.3.  Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 

com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, 

para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.  
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10.4. Não serão aceitas propostas com valor unitário superior ao estimado ou com preço manifestamente 

inexequível, nos termos do Art. 48, da Lei n.º 8.666/93. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha 

a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na 

contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão. Havendo indícios de inexequibilidade 

da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada 

diligência. 

10.5. Caso não tenha sido apresentado lance será verificada a conformidade entre a proposta de menor 

preço e valor estimado para a contratação, e o valor de mercado e será realizada nova tentativa de 

negociação. 

10.6. A proposta final (corrigida)  e qualquer documentação complementar que se fizer necessária deverá 

ser anexada na BLL (documentos complementares pós disputa) no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 

após o término do Pregão. 

 

11.   DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

11.1. TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER INSERIDOS NA PLATAFORMA 

DA BLL. 

11.2. Não serão aceitos documentos enviados via correio ou via e-mail. 

11.3. AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PREGÃO DEVERÃO ANEXAR NA 

PÁGINA DA BLL, OS DOCUMENTOS RELACIONADAS NO ANEXO 03. 

11.4. Toda documentação deverá ser digitalizada e disponibilizada a Plataforma da BLL, 

originais/autenticados/ e assinaturas reconhecidas (quando solicitado), com data e identificação do Pregão 

nas declarações.  

11.5. Os documentos de HABILITAÇÃO somente serão analisados na fase de habilitação, cabendo a 

desclassificação, se for o caso, já nesta fase. Esses documentos só estarão disponíveis após o encerramento 

da disputa do Pregão.  

11.6. A proposta final (corrigida) e qualquer documentação complementar que se fizer necessária deverá 

ser anexada na BLL (documentos complementares pós disputa) no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 

após o término do Pregão. 

 

12.  DOS QUESTIONAMENTOS: 

12.1.  É facultado a qualquer interessado o pedido de questionamento sobre o ato convocatório do Pregão 

e seus Anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do 

procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, observando o prazo de até 02 (dois) dia úteis 

da data fixada para abertura do certame. 
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12.2.   Os questionamentos deverão ser enviados por e-mail (licita.amtt@hotmail.com) em até 02 (dois) dias 

úteis antes da data fixada para abertura do certame. 

12.3.  Durante a sessão não serão aceitos questionamentos via chat, inclusive em relação ao descritivo 

técnico, tais questionamentos, se porventura existentes deverão ser efetuados dentro do prazo acima 

estabelecido. 

12.4.  Os esclarecimentos serão integrados aos autos do Pregão. 

12.5.   Os questionamentos a serem equacionados por telefone serão somente aqueles de caráter 

estritamente informal. 

 

13. FORMA DE PAGAMENTO: 

13.1. O pagamento será realizado mensalmente, no prazo de 15 (quinze) dias da solicitação de 

pagamento, através de atestado do fiscal. A contratada deverá encaminhar via e-mail solicitação de 

pagamento assinada e digitalizada ao fiscal juntamente com todos os documentos abaixo citados.  

13.2. A solicitação de pagamento deverá vir acompanhada das seguintes certidões:  

a) Prova de regularidade com a FAZENDA NACIONAL, mediante a apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN). 

b) Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA ESTADUAL relativa aos Tributos Estaduais, 

mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

c)  Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA MUNICIPAL relativa aos Tributos Municipais da 

sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito 

de Negativa ou documento equivalente do Município do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, 

na forma da lei. 

d)  Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante  

apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal – 

CEF. 

e)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO - CNDT, mediante 

a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do artigo 642-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943.  

13.3. Os pagamentos serão realizados através da ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicados pela CONTRATADA. 

13.4. Os pagamentos a CONTRATADA serão efetuados após observadas todas as normas vigentes, 

obrigando-se a mesma a manter os requisitos exigidos de habilitação no procedimento licitatório que procedeu 

a celebração da ata/ contrato. Havendo erro na emissão ou apresentação da nota fiscal ou de documentos 
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pertinentes a contratação, ou, ainda circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficara 

pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento inicia-se a após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para 

CONTRATANTE. 

 

14.  RECURSOS: 

14.1. Declarado o vencedor no sistema, a Pregoeira informará via chat data e horário para abertura do prazo 

de interposição de recurso. A informação para data e horário de abertura do recurso deverá ser agendada 

sempre com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da abertura do prazo. 

14.2. O sistema ficará aberto no dia e horário estabelecidos durante o prazo de 15 (quinze) minutos 

durante o qual, qualquer licitante poderá de forma motivada manifestar sua intenção de recorrer. Após esse 

prazo o sistema encerrará automaticamente essa fase. 

14.3.  A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito. 

14.4. Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a 

apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, apresentarem 

as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

14.5. Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente no chat no site www. bll.org.br 

juntados no próprio site e também deverão ser encaminhados por e-mail. 

14.6. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Pregoeira terá até 05 (cinco) dias úteis para: 

a) Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido. 

b) Motivadamente, reconsiderar a decisão. 

c) Manter a decisão, encaminhando o recurso à Autoridade Competente para decidir. 

14.7.  O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

14.8.  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente 

adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório. 

14.9. Não havendo recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o 

procedimento à Autoridade Competente para homologação. 

14.10.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento. 

 

15.  HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO: 

15.1. O Contrato será realizado diretamente ao licitante melhor classificado e devidamente 

Habilitado pela Pregoeira. 
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15.2. Após homologação da licitação pela AMTT, será encaminhado o contrato para assinatura do 

contratante, e o mesmo deverá ser devolvido conforme instruções da Pregoeira, sob pena de decair do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas. Decorrido o prazo máximo de devolução do contrato sem 

que o licitante tenha assinado e devolvido, caracterizar-se-á formal recusa à formalização do instrumento, 

podendo a Administração, a seu exclusivo juízo, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para que manifestem interesse, em igual prazo, ou, então, revogar a licitação. 

15.3. O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES. 

 

16.  MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

16.1. A contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste Edital ou 

em outros que o complementem, sem prejuízo de outras sanções legais, as penalidades previstas no Art. 2º 

da Lei Municipal 8393/2005 além de responsabilização civil e criminal. 

16.2. Advertência. 

16.3. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado 

sobre o valor correspondente à parte inadimplida. 

16.4. O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias 

corridos, a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao término do prazo ajustado. 

16.5. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante homologado, pelo descumprimento de qualquer 

cláusula contratual, exceto prazo de entrega: 

a)  não assinatura do Contrato. 

b)  não entrega de documentação exigida para o certame ou assinatura do contrato. 

c)  apresentação de documentação falsa exigida para o certame ou assinatura do contrato. 

d)  não manutenção da proposta. 

e)  comportamento inidôneo. 

f)  cometimento de fraude fiscal. 

16.6. Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto ou a prestação de serviço licitado, incidirá multa de 

20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem 

prejuízo das outras sanções cabíveis. 

16.7. A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa 

ou judicial. 

16.8. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 

interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

16.9.  Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa física ou jurídica que praticar quaisquer 

atos previstos no Art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 
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16.10. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo. 

16.11. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê a defesa 

previa do interessado e recurso nos prazos definidos na Lei Federal 8.666/93, sendo franqueada vista 

ao processo. 

 

17.  DO REAJUSTE DE PREÇOS, REEQUILÍBRIO OU REVISÃO:  

17.1. O reajuste do contrato se dará conforme Art. 40 da Lei 8.666/93, através de solicitação devidamente 

protocolada pela empresa, no prazo mínimo de 12 (doze) meses do contrato ou do último reajuste, e será de 

acordo com os índices oficiais praticados pela Autarquia de Trânsito e Transporte. 

17.2. O Reequilíbrio ou revisão se dará conforme Art. 65 da Lei 8.666/93, e será analisado pela 

Controladoria Geral do Município. 

17.3. O CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles 

praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa.  

17.4. Será considerada como data de início dos efeitos financeiros a data de aniversário do reajuste anterior 

ou, se as partes assim o convencionarem, uma data subsequente. 

 

18.  DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO: 

18.1. Fica assegurada a AMTT o direito de revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes 

de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável. 

18.2. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que 

diretamente dele dependam. 

18.3. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a Autoridade Competente indicará 

expressamente os atos a que ela se estende. 

18.4. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração. 

18.5. A nulidade opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o Contrato, 

ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

18.6. Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais 

interessados. 

18.7. A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Presidente da Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transporte. 

 

19.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança 

da contratação. 
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19.2. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Competente em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

19.3. A Pregoeira terá autonomia para resolver todos os casos omissos, dirimindo duvidas que porventura 

possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer interposição por parte dos participantes. 

19.4. A participação nesta licitação importa ao proponente irrestrita aceitação das condições estabelecidas 

no Pregão e demais normas pertinentes. 

19.5. Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os eventuais acréscimos ou supressões, em conformidade com o Artigo 65, seus 

parágrafos e incisos da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores. 

19.6. Como condição para sua contratação o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições 

habilitatórias, prestar informações solicitadas pela contratante, dentro dos prazos estipulados. 

19.7. É expressamente VEDADA a proponente vencedora do certame licitatório, a subcontratação, cessão 

ou transferência, no todo ou em parte, para a execução do objeto desta licitação. 

19.8. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de seus documentos de 

habilitação, e a AMTT não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

19.9. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

20.  DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 

20.1. Os licitantes deverão observar e o contratado deverá observar e fazer observar, por seus 

fornecedores, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução 

do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

a)  “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 

com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de 

ata/contrato. 

b)  “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo 

de  licitação ou de execução de ata/contrato. 

c)  “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou 

sem  conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 

artificiais e não competitivos. 

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 

sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução da 

ata/contrato. 
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e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 

declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 

materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir 

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

20.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive  

declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de atas/contratos 

financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou 

por meio  

de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da  

licitação ou da execução uma ata/contrato financiado pelo organismo. 

20.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 

contratação, deverá concordar que, na hipótese de a ata/contrato vir a ser financiado, em parte ou 

integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o  

organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitir á que o organismo  financeiro 

e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução da ata/ contrato e todos 

os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução da ata/contrato. 

 

Ponta Grossa, 1º de setembro de 2020. 

 

 

 

ROBERTO PELLISSARI 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
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ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020 

JUSTIFICATIVA: A presente aquisição tem por objetivo suprir a necessidade de informação do usuário quanto 

aos horários e linhas por ponto de parada, melhorando assim sua integração com o sistema de transporte 

coletivo, bem como, agregando consigo conforto e agilidade em sua utilização diária. Em virtude dos fatos 

mencionados e visando a melhoria continua desta autarquia com os usuários do transporte coletivo, faz-se 

necessário a aquisição de placas de inox de maior resistência com informações em QR CODE e Braille. 

 

 

1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (placas em aço) PARA A AUTARQUIA 

MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE.  

LOTE 01 -  

Item Qtde Unid Descrição Unitário Valor Total 

01 1.000 und 

Placa em aço inox gravado em baixo relevo com medidas 

de 15 cm x 30 cm; curvada para fixação em tubo de 32 

cm. Informações em Braille de instruções para acessar o 

QR CODE e linhas que passam pelo local. O produto já 

deve vir com fita dupla face de alta fixação ou outro 

material específico para fixação na estrutura de alumínio. 

Cores: Azul e Amarelo. APRESENTAR AMOSTRA PARA 

APROVAÇÃO DO FISCAL. 

111,40 111.400,00 

VALOR MÁXIMO DESTA LICITAÇÃO: R$ 111.400,00 (cento e onze mil e quatrocentos reais). 

 

PRAZO DE ENTREGA:Os produtos deverão ser entregues após recebimento da Ordem de Fornecimento ou 

Empenho no prazo de até 30 (trinta) dias. 

LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues no Terminal Rodoviário 

Intermunicipal de Ponta Grossa, Av. João Manoel dos Santos Ribas, 103 – Nova Rússia, e deverá ser 

agendada data e horário da entrega dos materiais com o fiscal, deverá ser realizada de segunda-feira a sexta-

feira, das 08:00 as 17:00 hrs. Os materiais deverão ser entregues em perfeito estado e bem protegidos. A 

empresa vencedora obrigatoriamente deverá realizar a troca do material caso observado defeito durante 

análise realizada pelo fiscal e assim efetivar a troca do mesmo no prazo máximo de 72 horas.  

VIGENCIA DO CONTRATO: 12 MESES. 

FISCAL: Diego Felipe Vaz. 
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ANEXO 02 -PROPOSTA DE PREÇO -   PREGÃO ELETRÔNICO Nº  009/2020 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (placas em aço) PARA A AUTARQUIA 

MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE.  

LOTE 01 -  

Item Qtde Unid Descrição Unitário Valor Total 

01 1.000 und 

Placa em aço inox gravado em baixo relevo com medidas 

de 15 cm x 30 cm; curvada para fixação em tubo de 32 

cm. Informações em Braille de instruções para acessar o 

QR CODE e linhas que passam pelo local. O produto já 

deve vir com fita dupla face de alta fixação ou outro 

material específico para fixação na estrutura de alumínio. 

Cores: Azul e Amarelo. APRESENTAR AMOSTRA PARA 

APROVAÇÃO DO FISCAL. 

  

VALOR MÁXIMO DESTA LICITAÇÃO: R$  

 

VIGENCIA DO CONTRATO: 12 MESES. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

  

Edital 009/2020 (0774581)         SEI SEI54151/2020 / pg. 72



 

 

 

Município de Ponta Grossa 

 Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

Rua Doutor Colares, 750 - esquina com Rua Balduíno Taques, 445  

1º Andar  –  Centro Fone: (42) 3220-1035 Ramal 2035   licita.amtt@hotmail.com 

 

 
 

 

 

 

20 
 

ANEXO 03 – HABILITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020 

TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER INSERIDOS NA PLATAFORMA DA BLL. 

Não serão aceitos documentos enviados via correio ou via e-mail. 

Toda documentação deverá ser digitalizada e anexada na Plataforma da BLL, assinada, 

originais/autenticados/ e assinaturas reconhecidas (quando solicitado), com data e identificação do Pregão 

nas declarações.  

Os documentos de HABILITAÇÃO somente serão analisados na fase de habilitação, cabendo a 

desclassificação, se for o caso, já nesta fase. Esses documentos só estarão disponíveis após o encerramento 

da disputa do Pregão.  

A proposta final (corrigida) e qualquer documentação complementar que se fizer necessária deverá ser 

anexada na BLL (documentos complementares pós disputa) no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o 

término do Pregão. 

 

DOCUMENTOS A ANEXAR: 

1.1.  HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) O representante da empresa, sócio, diretor ou afins, deverá apresentar CARTA DE 

CREDENCIAMENTO OU PROCURAÇÃO (onde constem indicado os poderes para praticar atos pertinentes 

ao certame em nome da proponente). Ficam dispensados da Carta de Credenciamento o sócio, diretor ou 

afins que tem poder para representação da empresa, indicados nos documentos equivalentes a Contrato 

Social, desde que seja confirmado na documentação apresentada. Documento deverá ser AUTENTICADO. 

b) CÓPIA DE DOCUMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL, podendo ser Registro Geral ou outro 

documento oficial com fotografia. 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade Limitada - EIRELI: Ato 

Constitutivo, Estatuto ou CONTRATO SOCIAL em vigor, devidamente registrado e com as alterações 

realizadas ou devidamente consolidadas, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Inscrição do Ato Constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, 

em se tratando de Sociedade Simples,  Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. Documento deverá ser AUTENTICADO. 

1.2.     REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a)  Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ mediante a apresentação do 

comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

b)  INSCRIÇÃO ESTADUAL, CICAD ou documento equivalente. 
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c)  Prova de regularidade com a FAZENDA NACIONAL, mediante a apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" 

e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.º 8.212/1991, às contribuições instituídas a título de 

substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros. 

d)  Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA ESTADUAL relativa aos Tributos Estaduais, 

mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

e)  Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA MUNICIPAL relativa aos Tributos Municipais da 

sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito 

de Negativa ou documento equivalente do Município do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, 

na forma da lei. 

f)  Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante  

apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal – 

CEF. 

g)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO - CNDT, mediante 

a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do artigo 642-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943.  

 

1.3.    HABILITAÇÃO QUANTO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA: 

a) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, 

expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da empresa (se não constar validade, somente serão aceitos com 

a data não superior a 60 dias da emissão). Para as empresas que optarem por participar através de filial, 

deverá também apresentar a certidão negativa para com o cartório/comarca onde se encontra instalada a 

filial. No caso de Certidão Positiva de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, o licitante deverá apresentar a 

comprovação de que o Plano de Recuperação foi acolhido judicialmente, conforme Lei Federal 11.101/05. 

Documento deverá ser AUTENTICADO. 

b) DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO E DE FATURAMENTO, emitida pelo representante legal da 

empresa e pelo contador ou por outro profissional equivalente (registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade) (Modelo Anexo).COM FIRMA RECONHECIDA. 

 

1.4.   HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR:  

a)  DECLARAÇÃO CONJUNTA (Modelo Anexo). 
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ATENÇÃO: TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO ESTAR ATIVOS E EM PLENA 

VIGÊNCIA. 

 

1.5.  A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, 

sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação 

exigida para a habilitação. Não será aceito a substituição de qualquer documento de habilitação por 

protocolo de requerimento de certidão. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis. 

1.6. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e 

respectivo endereço referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns 

documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora dos serviços seja 

a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados em nome de ambas, 

simultaneamente. 

1.7. Todas as provas de regularidade solicitadas deverão estar com a data de validade na abertura 

da licitação. Na hipótese de não constar o prazo de validade nas certidões apresentadas, serão validas 

as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores a data da abertura do certame. 

1.8.  É facultada a Pregoeira em qualquer fase da licitação, a promoção de diligencia destinada a esclarecer 

ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar originalmente na proposta e/ou habilitação. 

1.9.  Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame. 

1.10.   Se comprovado que a empresa participante realmente for Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Micro 

empresa (ME), e havendo alguma restrição quanto à HABILITAÇÃO FISCAL, será concedido o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, improrrogáveis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor “sob condição”. A não apresentação da documentação pendente no prazo previsto 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº. 

8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

1.11. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 

tradução para a língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado. Caso os documentos sejam de 

procedência estrangeira, deverão ser devidamente consularizados. 

1.12. A Habilitação exigida por ocasião da licitação deverá manter-se na vigência do contrato. 
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ANEXO 04 - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020 

 

 

Através do presente, credenciamos ____________________________, portador da Cédula de Identidade sob 

n º ________________ e CPF/MF _____________, a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO, instaurado  por esta Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, na qualidade de 

representante legal da empresa ________________________, CNPJ nº ________________ outorgando-lhe 

plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa, bem como formular propostas e praticar todos os 

demais atos inerente ao certame.              

 

 

Em ___ de ____________ de ____. 

 

 

______________________ 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

Documento deverá ser AUTENTICADO 

 

NOTA 01: a Carta de Credenciamento deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, sem rasuras, 

emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal, e deverá ainda constar 

todos os dados da empresa, tais como: Razão Social, Endereço completo, Telefone fixo e celular, CNPJ, e-

mail. 
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ANEXO 05 – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA  

PREGÃO ELETRÕNICO Nº 009/2020 

 

 

A Empresa ________________________________, CNPJ/MF Nº _______________, sediada (endereço 

completo), DECLARA: 

 

1.  Que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o poder público, em qualquer de 

suas esferas.  

2. Que não existem fatos impeditivos para participação deste procedimento licitatório. 

3.  Que nos comprometemos refazer/substituir os produtos/serviços que estiverem fora dos padrões 

estabelecidos neste edital, no prazo estabelecido pelo fiscal de contrato/recebimento. 

4.  Que não possuímos, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854/99 e Lei Federal nº 8666/93. 

5. Que conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as 

especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que cumpre todos os requisitos 

exigidos. 

6. Que não possui em seu quadro de funcionário ou quadro societário nenhum servidor público, ou 

membro comissionado deste órgão direto ou indireto da Administração Municipal, sob qualquer regime de 

contratação. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

Em ___ de ____________ de ____. 

 

______________________ 

Diretor ou Representante Legal 

 

 

NOTA 01: a Declaração Conjunta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, sem rasuras, 

emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal, e deverá ainda constar 

todos os dados da empresa, tais como: Razão Social, Endereço completo, Telefone fixo e celular, CNPJ, e-

mail. 
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ANEXO 06 – MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE ME/EPP E DE FATURAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020 

 

Razão Social: ____________________________________________________ CNPJ/MF Nº 

_______________, Endereço Completo____________________________________, DECLARAMOS para 

todos os fins de direito, e sob pena de incorrer no Art. 90 da Lei 8.666/93, que a empresa está enquadrada 

como ME/EPP, nos termos da LC 123/2006 e suas alterações. 

DECLARAMOS sob as penas da lei e com a fé do grau do Contador da empresa, o faturamento mensal e 

acumulado do último exercício e aquele referente aos meses do atual exercício (exceto para MEI). 

DECLARAMOS ainda,  que estamos ciente de que serão realizadas auditorias, por amostragem, junto aos 

órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, com a finalidade de comprovar a veracidade do 

enquadramento como  ME/EPP, sendo que, uma vez constatada irregularidade, poderá ocorrer 

responsabilização civil, administrativa e criminal na forma da Lei Federal 12.846/2013 e demais legislações 

pertinentes. 

Faturamento R$ Faturamento R$ 

Janeiro/2019  Janeiro/2020  

Fevereiro/2019  Fevereiro/2020  

Março/2019  Março/2020  

Abril/2019  Abril/2020  

Maio/2019  Maio/2020  

Junho/2019  Junho/2020  

Julho/2019  Julho/2020  

Agosto/2019  Agosto/2020  

Setembro/2019    

Outubro/2019    

Novembro/2019    

Dezembro/2019    

TOTAL TOTAL 

Em, __de ________________de ____. 

______________________ 

Diretor ou Representante Legal 

COM FIRMA RECONHECIDA 

______________________ 

Contador responsável pela Empresa informando o CRC 

COM FIRMA RECONHECIDA 
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ANEXO 07 – TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE 

LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES   

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica) 

Nome:(Razão Social) 

Endereço: 

Complemento Bairro: 

Cidade: UF 

CEP: CNPJ/CPF: 

Inscrição estadual: RG 

Telefone comercial: Fax: 

Celular: E-mail: 

Representante legal: 

Cargo: Telefone: 

Ramo de Atividade: 

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico 

de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as 

disposições que seguem. 

2. São responsabilidades do Licitante: 

i. tomar conhecimento de  cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar; 

ii. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações 

em que for vencedor; 

iii. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e regulamentos expedidos pela 

Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento; 

iv. designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo I; e 

v. pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme 

previsto no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.  

4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, 

nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.    

5.(cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à sociedade corretora 

abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representá-

lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, 

podendo a sociedade corretora, para tanto: 

i. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital; 

ii.  apresentar lance de preço; 

iii. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro; 

iv. solicitar informações via sistema eletrônico; 

v. interpor recursos contra atos do pregoeiro; 

vi. apresentar e retirar documentos; 

vii. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos; 

viii. assinar documentos relativos às propostas; 

ix. emitir e firmar o fechamento da operação; e 

x. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que não poderá ser substabelecido. 
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Corretora:  

Endereço:  

CNPJ:  

6. O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante 

comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em 

andamento. Local e data:  

Assinatura:_____________________________________________________________(reconhecer firma em cartório) 

Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações 

da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto) 

Indicação de Usuário do Sistema 

Razão Social do Licitante: 

CNPJ/CPF: 

Operadores 

1 Nome: 

 CPF:  Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

2 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

3 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

O Licitante reconhece que: 

i. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não 

cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 

ii. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação escrita de seu titular ou do 

Licitante; 

iii. a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à Bolsa, para o 

necessário bloqueio de acesso; e 

iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por 

sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e 

v. o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no Serviço de Proteção de Credito 

e no SERASA.   

Local e data:   Responsável:___________________________________________________________ 

Assinatura:_____________________________________________________________(reconhecer firma em cartório) 
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ANEXO 08 – MINUTA DO CONTRATO 
CONTRATO Nº 00x/2020 

  

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 

TRANSPORTE E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede na Rua Doutor Colares – 750 equina com Rua Balduíno Taques, 445 – 1º Andar, 

CEP 84.010-050, inscrito no CNPJ sob o n° 05.073.426/0001-99, neste ato representado por seu 

Presidente, em pleno exercício de suas funções, Sr. Roberto Pellissari, brasileiro, portador do RG 

3.270.275-9 e CPF 601.880.149-34, residente e domiciliado na Avenida Anita Garibaldi, nº 1771, 

Condomínio Residencial Parque dos Príncipes, Casa 02, CEP 84015-904 – Bairro Órfãs; e 

 

CONTRATADA:       XXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua 

XXXXXXXXXXXXXXX, nº XX, XXXXXXXXXXXXXX – PR, CEP XXXXXX, fone (XX) 

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXXXXX, representada pelo 

administrador Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador do RG nº XXXXXXXXXXXX 

e CPF sob nº XXXXXXXXXXXXXXX, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, 

acham-se justos e contratados, mediante as cláusulas e condições seguintes:    

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto o AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (placas em aço), a 

ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito de Pregão Eletrônico nº 

009/2020, e conforme protocolado nº 3110228/2019 convertido no SEI 54.151/2020 regendo-se pela Lei Federal nº 

8.666/93, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas 

cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES 

2.1.   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (placas em aço) PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE 

TRANSITO E TRANSPORTE.  

LOTE 01 -  

Item Qtde Unid Descrição Unitário Valor Total 

01 1.000 und 

Placa em aço inox gravado em baixo relevo com medidas de 15 cm x 30 

cm; curvada para fixação em tubo de 32 cm. Informações em Braille de 

instruções para acessar o QR CODE e linhas que passam pelo local. O 

produto já deve vir com fita dupla face de alta fixação ou outro material 

específico para fixação na estrutura de alumínio. Cores: Azul e Amarelo. 

  

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS: 
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3.1. O preço total para o presente ajuste é de R$ xxxxxxxxxxxxxxx, entendido como este preço justo e suficiente 

para a execução do presente objeto. 

3.2.  No preço total estão incluídos todos os custos diretos e indiretos. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1. As despesas decorrentes correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 23.004.1545100882219 

Manutenção Dpto Transporte 339030 Mat. Consumo     Red. 67 Sub 4400 Fonte 1001 e Red 167 Sub 4400 Fonte 36. 

 

CLÁUSULA QUINTA – VIGENCIA DO CONTRATO: 

5.1.  O presente contrato terá vigência de  (12) meses, no período de XX/XX/20xx a XX/XX/20xx. 

5.2.    O CONTRATADO deverá manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, respeitadas todas as condições de habilitação e qualificação aqui exigidas, na forma do art.55, XIII da Lei n° 

8.666/93. 

5.3.  O prazo referido nesta cláusula poderá ser prorrogado por acordo entre as partes, conforme previsto no § 1° do 

artigo 57 da Lei n° 8.666/93, mediante termo aditivo, devidamente autorizado pela autoridade competente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA: 

6.1. LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues no Terminal Rodoviário 

Intermunicipal de Ponta Grossa, Av. João Manoel dos Santos Ribas, 103 – Nova Rússia, e deverá ser agendada data e 

horário da entrega dos materiais com o fiscal, deverá ser realizada de segunda-feira a sexta-feira, das 08:00 as 17:00 hrs. 

Os materiais deverão ser entregues em perfeito estado e bem protegidos. A empresa vencedora obrigatoriamente deverá 

realizar a troca do material caso observado defeito durante análise realizada pelo fiscal e assim efetivar a troca do mesmo 

no prazo máximo de 72 horas. 

6.2. PRAZO DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues após recebimento da Ordem de Fornecimento ou 

Empenho no prazo de até 30 (trinta) dias. 

  

7. CLAUSULA SETIMA - PAGAMENTO: 

7.1. O pagamento será realizado mensalmente, no prazo de 15 (quinze) dias da solicitação de pagamento, através de 

atestado do fiscal. A contratada deverá encaminhar via e-mail solicitação de pagamento assinada e digitalizada ao fiscal 

juntamente com todos os documentos abaixo citados.  

7.2. A solicitação de pagamento deverá vir acompanhada das seguintes certidões:  

a) Prova de regularidade com a FAZENDA NACIONAL, mediante a apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN). 

b) Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA ESTADUAL relativa aos Tributos Estaduais, mediante 

apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do domicílio ou sede do licitante, 

ou outra equivalente, na forma da lei. 
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c)  Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA MUNICIPAL relativa aos Tributos Municipais da sede da 

proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou 

documento equivalente do Município do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

d)  Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante  apresentação do 

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal – CEF. 

e)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO - CNDT, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do artigo 642-A da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943.  

7.3. Os pagamentos serão realizados através da ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 

indicados pela CONTRATADA. 

7.4. Os pagamentos a CONTRATADA serão efetuados após observadas todas as normas vigentes, obrigando-se a 

mesma a manter os requisitos exigidos de habilitação no procedimento licitatório que procedeu a celebração do contrato. 

Havendo erro na emissão ou apresentação da nota fiscal ou de documentos pertinentes a contratação, ou, ainda 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficara suspenso até que a CONTRATADA providencie 

as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento inicia-se a após a regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para CONTRATANTE. 

7.5.  Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas por meio de protocolo, assinado pelo 

representante qualificado no processo, ficando sob sua inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes de pagamento 

incorretos devido à falta de informação. 

 

8. CLAUSULA OITAVA - FISCAL 

8.1. FISCAL: Diego Felipe Vaz. 

8.2. Ficará a cargo do fiscal exercer ampla e permanente fiscalização durante toda a execução do contrato, bem como 

estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos. 

8.3.  A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança 

e pontualidade da entrega, podendo a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte tomar toda e qualquer decisão para 

assegurar a execução do Contrato. 

8.4. A contratada deverá prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pela administração, lhe garantido, inclusive 

o acesso a documentos relativos aos produtos/serviços realizados. 

8.5. A contratada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pelos fiscais do contrato. 

8.6. Cabe à fiscalização emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial atestar faturas, 

aplicação das sanções, entre outras. 

8.7. A fiscalização deverá anotar em registro próprio as ocorrências de qualquer natureza verificadas durante a 

execução do contrato, para determinar o que for necessário para regularizá-las, inclusive notificando a CONTRATADA. 

8.8. A fiscalização deverá encaminhar à autoridade superior proposta de rescisão do contrato, quando o objeto estiver 

sendo executado de forma irregular, em desacordo com as especificações e, ainda, quando constatada a paralisação da 

execução ou cometimento de faltas que ensejem a adoção dessa medida ou de outras constantes no Edital, garantida à 

ampla defesa à Contratada. 
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8.9.  É de inteira responsabilidade dos Fiscais de contrato a verificação da conformidade do objeto deste contrato, e 

somente deverá atestar a Nota Fiscal após confirmar se a prestação de serviço ocorrer de forma satisfatória. 

 

CLAUSULA NONA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO: 

9.1. É expressamente VEDADA a proponente vencedora do certame licitatório, a subcontratação, cessão ou 

transferência, da prestação dos serviços para a execução do objeto desta licitação. 

9.  

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATANTE: 

10.1 Receber, conferir e avaliar o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.  

10.2  Interromper a prestação dos serviços que estejam em desacordo com as especificações e demais exigências 

previstas. 

10.3  Verificar minuciosamente a conformidade da prestação dos serviços com as especificações constantes do 

processo de licitação. 

10.4  Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na prestação de 

serviços, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

10.5  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente 

designado. 

10.6  Aplicar à contratada, quando for o caso, as penalidades cabíveis e em conformidade com a disciplina da Lei nº 

10.520/2002, de seus decretos regulamentares e da Lei nº 8.666/1993 e alterações respectivas. 

10.7  Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80, da Lei nº 8.666/93. 

10.8   A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do objeto licitado, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

10.9    Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido em contrato a ser firmado. 

10.10   Dar à Contratada as condições necessárias a regular execução do contrato. 

 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATADA 

11.1.  Receber o valor ajustado na forma e prazo estabelecido neste contrato. 

11.2.  Efetuar a prestação de serviços conforme processo de licitação. 

11.3.  Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, para atendimento integral a prestação dos serviços. 

11.4.  Comunicar à Contratante, os motivos que impossibilitem o cumprimento de obrigações, com a devida 

justificativas/comprovação. 

11.5.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas, devendo comunicar à contratante a superveniência de fato impeditivo da 

manutenção dessas condições. 

11.6.  Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem o cumprimento das 

obrigações quanto à legislação em vigor assumida no contrato, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

tributários, fiscais e comerciais. 
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11.7.  Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais ocasionados à 

Contratante e/ou a terceiros, na execução do objeto do contrato a ser firmado, isentando a Autarquia de toda e qualquer 

responsabilidade. 

 

CLAUSÚLA DÉCIMA SEGUNDA – INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO: 

12.1.  O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no artigo 77 da 

Lei 8.666/93. 

12.2.  Este contrato poderá ser rescindido: 

12.2.1.  Por ato unilateral de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993. 

12.2.2.  Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração. 

12.2.3.  Judicialmente, nos termos da legislação. 

12.3.  A rescisão deste contrato implicará retenção de crédito decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos 

causados à contratante, bem como na assunção dos serviços pela contratante na forma que a mesma determinar. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

13.1. O instrumento contratual pode ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei 8.666/93, desde que haja 

interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, com a apresentação das devidas justificativas. 

13.2. No interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sobre o valor total efetivamente adquirido por meio 

do contrato, decorrente desta licitação, poderá haver acréscimo ou redução de até 25% (vinte e cinco por cento), com o 

aumento ou a supressão dos quantitativos correspondentes, nos termos do art. 65, §1º, da lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 

14.1.  A recusa injustificada da adjudicatária em assinar este Contrato, aceitar ou retirar a Nota de Empenho, dentro do 

prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as 

penalidades legalmente estabelecidas. 

14.2.  De acordo com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA: 

a)  advertência formal, na ocorrência de descumprimento de qualquer das cláusulas contratuais. 

b)  multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total atualizado do contrato, a critério da 

CONTRATANTE, na ocorrência de atraso injustificado na execução de quaisquer obrigações, a partir do dia imediato ao 

do vencimento do prazo estipulado até a data da efetiva execução, limitado a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será 

considerado, conforme o caso, descumprimento parcial ou total da obrigação. 

c)  multa penal de 20% (vinte por cento) do valor total atualizado do contrato, quando a CONTRATADA der causa à 

inexecução parcial da contratação. 

d)  multa penal de 30% (trinta por cento) do valor total atualizado do contrato, quando a CONTRATADA der causa 

à inexecução total da contratação. 

e)  multa compensatória do valor integral e atualizado, comprovado, incluindo-se custos diretos e indiretos, do 

prejuízo causado pela CONTRATADA à Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou a terceiros. 
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f)  impedimento de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo que a CONTRATANTE fixar, obedecidos 

os limites previstos no artigo 87, III, da Lei n° 8.666/93 que será arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da 

falta, quando a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar o contrato, deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa exigida para a habilitação e/ou contratação, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, e demais cominações legais. 

g)  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

14.3.  As multas estabelecidas nos itens “b” e “c” serão majoradas em 25% (vinte e cinco por cento), na hipótese de 

reincidência da CONTRATADA. 

14.4.  As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA, cujo comprovante 

deverá ser apresentado à CONTRATANTE, ou, ainda, quando for o caso, serão cobradas judicialmente. Sobre as multas 

incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, em caso de atraso no recolhimento. 

14.4.1.  As multas serão independentes e, a critério da CONTRATANTE, cumulativas, inclusive com as demais 

penalidades acima enumeradas, e aplicadas com base no valor total atualizado do contrato. 

14.4.2.  Considera-se, para fins de aplicação da penalidade de multa, como valor total atualizado do contrato aquele total 

inicial atualizado pelo IGP-DI (FGV), ou, na sua ausência, por aquele que vier a substituí-lo, no período compreendido 

entre o mês da apresentação da proposta até o mês anterior ao fato que ensejou a penalidade. 

14.5.  As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de situações que se 

enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EFICÁCIA 

15.1.  O presente contrato somente terá eficácia depois de publicada à respectiva súmula no Diário Oficial do Município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA POLITICA ANTICORRUPÇÃO 

16.1. As partes envolvidas se obrigam, sob as penas previstas, a observar e cumprir rigorosamente a legislação cabível, 

incluindo, mas não se limitando a legislação brasileira anticorrupção, a legislação brasileira contra a lavagem de dinheiro, 

assim como os termos do Decreto Municipal 6.615/2013.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1.   Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do art. 110 da Lei Federal 8.666/93 com as 

alterações posteriores. 

17.2.  O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência deste contrato, ainda que 

a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu vencimento. 

17.3.  As partes elegem o foro da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, como domicílio legal, para qualquer 

procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente. 

Por estarem de acordo, assinam o presente Contrato. 
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17.4.   Ao firmar este contrato declara a contratada ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais 

documentos vinculados ao presente. 

17 .5.  Justas e contratadas firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas presentes ao 

ato. 

 

Ponta Grossa, XX de XXXXXXXXXXXX de 2020. 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX        ROBERTO PELLISSARI 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX         PRESIDENTE DA AMTT 

 

 

Testemunhas: 

 

   Sandra Rakovicz                 ScheilaTrierveiler 
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.914 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 01 DE SETEMBRO DE 20204

Item Unidade de fornecimento Quant.

01
CP

ALCOOL ANTI-SÉPTICO EM GEL - ÁLCOOL ETI-
LICO HIDRATADO EM GEL 70 % INPM, INCOLOR/ 
TRANSPARENTE, INDICADO PARA HIGIENE DAS 
MÃOS.  FRASCOS PET E TAMPA FLIP TOP. 

FRASCO DE 500 ML = 440 
GRAMAS 28.730

02
CR

ALCOOL ANTI-SÉPTICO EM GEL - ÁLCOOL ETI-
LICO HIDRATADO EM GEL 70 % INPM, INCOLOR/ 
TRANSPARENTE, INDICADO PARA HIGIENE DAS 
MÃOS.  FRASCOS PET E TAMPA FLIP TOP.

FRASCO DE 500 ML = 440 
GRAMAS 9.570

03
CE

ALCOOL ANTI-SÉPTICO EM GEL - ÁLCOOL ETI-
LICO HIDRATADO EM GEL 70 % INPM, INCOLOR/ 
TRANSPARENTE, INDICADO PARA HIGIENE DAS 
MÃOS. 

GALÃO DE 05 LITROS = 
4,3 KG 500

 
 2 e 3 – Item 10 do Edital - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
(...);
10.13 O produto deverá atender aos padrões bacteriológicos de portabilidade, conforme laudo de 
órgão oficial ou outra instituição autorizada, que deve ser apresentado na habilitação e sempre 
que for solicitado pela Contratante. Deve, ainda, atender às características microbiológicas es-
tabelecidas em Regulamento Técnico específico, e não devem conter concentrações acima dos 
limites máximos permitidos das substâncias química que representam risco à saúde baseada na 
Resolução RDC nº 350 de 20 de março de 2020 da ANVISA;
 
 Abertura e julgamento do processo licitatório Pregão Eletrônico 013/2020:
CADASTRO DE PROPOSTAS: Até as 09 horas e 30 minutos do dia 17 de setembro de 2020 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 10 horas do dia 17 de setembro de 2020
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Bra-
sília (DF).
 LOCAL: www.bll.org.br “Acesso Identificado”
 Publique-se no Diário Oficial do Município e divulgue-se por meio eletrônico, através das 
páginas pontagrossa.pr.gov.br/portal da transparência e bll.org.br, bem como dê-se conhecimento 
aos interessados para manifestação, na forma da Lei.

Ponta Grossa, 01 de setembro de 2020.
SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA

PRESIDENTE

A F E P O N
A G Ê N C I A  D E  F O M E N T O  E C O N Ô M I C O  D E  

P O N TA  G R O S S A

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2019
CONTRATANTE: AFEPON – AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: S A BITTENCOURT FERREIRA. 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 01/10/2020 a 01/10/2021. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, fica acres-
cido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 9.996,00 (nove 
mil novecentos e noventa e seis reais).

C P S
C O M PA N H I A  P O N TA G R O S S E N S E  D E  S E R V I Ç O S

RESOLUÇÃO nº. 02 de 31 de agosto de 2020.
Dispõe sobre a prorrogação do Programa de Re-
cuperação de Créditos da Companhia Pontagros-
sense de Serviços - FIQUE EM DIA COM A CPS.

 O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVI-
ÇOS - CPS, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei nº. 8.418 de 29 de dezembro 2005 
resolve expedir a presente Resolução, nos seguintes termos:
Art.1º Fica prorrogado para 18 de dezembro de 2020 o Programa de Renegociação de Débitos 

originários do Programa de Pavimentação Comunitário de responsabilidade da Companhia 
Pontagrossense de Serviços – CPS.

   §1º  Permanecem inalteradas as demais disposições da Resolução nº. 01/2020.
Art.2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ponta Grossa, 31 de agosto de 2020.
EDUARDO MARQUES

Diretor Presidente – CPS
______________________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL
 A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, através de seu Departamento de 
Compras e Licitações torna pública, comunica a retificação do:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020 – PROCESSO SEI N° 31.792/2020
 Aonde se lê: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020
 Leia-se: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020

A M T T
A U TA R Q U I A  M U N I C I PA L  D E  
T R Â N S I T O  E  T R A N S P O R T E 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 

Em conformidade com o contido na Lei Municipal 13.242/2018, informamos 

que a linha do transporte coletivo: VILA RICA, a partir do dia 04/09/2020 passará a 

ter alteração em sua rota, realizando um período de teste por 15 dias, conforme 

itinerário em anexo.    

 

TERMINAL/BAIRRO (ROTA 251)  BAIRRO/TERMINAL (ROTA 254) 
TERMINAL (VILA RICA) ESQUERDA  UNIÃO PANAMERICANA (P.F.) DIREITA 
BISPO DOM GERALDO PELLANDA ESQUERDA  CORDOVIL MERITHY ESQUERDA 
CATÃO MONCLARO ESQUERDA  HENRIQUE NADOLNY ESQUERDA 
COMENDADOR MIRÓ ESQUERDA  PADRE DE NÓBREGA ESQUERDA 
BALDUÍNO TAQUES DIREITA  CONTENDA ESQUERDA 
JOAQUIM DE PAULA XAVIER ESQUERDA  COLOMBO DIREITA 
ATAULFO ALVES ESQUERDA  PROF. IVON ZARDO DIREITA 
COLOMBO DIREITA  JOAQUIM DE PAULA XAVIER SEGUE 
CONTENDA SEGUE  CARLOS OSTERNACK ESQUERDA 
GONÇALVES LEDO ESQUERDA  DR. PAULA XAVIER DIREITA 
LUIZ GAMA DIREITA  DR. VICENTE MACHADO ESQUERDA 
VIDAL DE NEGREIROS SEGUE  TERMINAL    
HENRIQUE NADOLNY DIREITA      
CORDOVIL MERITHY ESQUERDA  KM 6,449 
UNIÃO PANAMERICANA (P.F.)      
       
KM 7,173    

 
TERMINAL/BAIRRO (VIA LA DEFENSE) (ROTA 252)  BAIRRO/TERMINAL (VIA LA DEFENSE) (ROTA 255) 

TERMINAL (VILA RICA) ESQUERDA  UNIÃO PANAMERICANA (P.F.) DIREITA 
BISPO DOM GERALDO PELLANDA ESQUERDA  CORDOVIL MERITHY ESQUERDA 
CATÃO MONCLARO ESQUERDA  HENRIQUE NADOLNY ESQUERDA 
COMENDADOR MIRÓ ESQUERDA  PADRE DE NÓBREGA ESQUERDA 
BALDUÍNO TAQUES DIREITA  CONTENDA ESQUERDA 
JOAQUIM DE PAULA XAVIER SEGUE  COLOMBO DIREITA 
JOAQUIM DE PAULA XAVIER RETORNO  PROF. IVON ZARDO ESQUERDA 
JOAQUIM DE PAULA XAVIER DIREITA  JOAQUIM DE PAULA XAVIER RETORNO 
ATAULFO ALVES ESQUERDA  JOAQUIM DE PAULA XAVIER SEGUE 
COLOMBO DIREITA  CARLOS OSTERNACK ESQUERDA 
CONTENDA SEGUE  DR. PAULA XAVIER DIREITA 
GONÇALVES LEDO ESQUERDA  DR. VICENTE MACHADO ESQUERDA 
LUIZ GAMA DIREITA  TERMINAL    
VIDAL DE NEGREIROS SEGUE      
HENRIQUE NADOLNY DIREITA  KM 8,552 
CORDOVIL MERITHY ESQUERDA    
UNIÃO PANAMERICANA (P.F.)      
       
KM 9,584    

______________________________________________________________________________
AVISO DE EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020 

ABERTURA: 16/09/2020       HORÁRIO: 13:00 HRS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (placas em aço) PARA A AUTARQUIA 
MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE.
VALOR TOTAL: R$ 111.400,00 (cento e onze mil e quatrocentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.004.1545100882219 Manutenção Dpto Transporte 339030 Mat. 
Consumo   Red. 67 Sub 4400 Fonte 1001 e Red 167 Sub 4400 Fonte 36.
MAIORES INFORMAÇÕES JUNTO A COORDENADORIA DE LICITAÇÕES (42) 3220-1035 RA-
MAL 2035

AVISO DE EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020 
ABERTURA: 18/09/2020       HORÁRIO: 13:00 HRS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD 
COMPUTING) PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE.
VALOR TOTAL: R$ 56.511,96 (cinquenta e seis mil, quinhentos e onze reais e noventa e seis 
centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.004.15.451.0088.2219  Manut. Ativid. Depto. Transp. 33.90.40 
Serv. Tecno. Info. Comun. R 73  Sub 5700 Fonte 1001 
MAIORES INFORMAÇÕES JUNTO A COORDENADORIA DE LICITAÇÕES (42) 3220-1035 RA-
MAL 2035

ROBERTO PELLISSARI
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE PONTA GROSSA
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.734 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 24 DE DEZEMBRO DE 20194

D E C R E T O   Nº   1 6. 6 9 5,   de   09/12/2019
Designa Miguel Aurelio Droppa, para respon-
der como Diretor Executivo do Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano de Ponta 
Grossa, conforme especifica. 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com a Lei Municipal nº 6180/1999, alterada pela Lei Municipal nº 
12077/2015, e tendo em vista o contido no protocolo SEI n° 51.864/2019,

R E S O L V E
 DESIGNAR, no período de 06/01/2020 a 04/02/2020, MIGUEL AURÉLIO DROPPA, Dire-
tor Administrativo e Financeiro do IPLAN, para responder interinamente como  Diretor Executivo do 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Ponta Grossa - IPLAN, relativamente ao período 
de férias do titular da função, sem prejuízo de suas atuais atribuições.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de dezembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   N°   1 6. 7 1 5,  de  10/12/2019

Nomeia pregoeiro nas modalidades Pregão 
Eletrônico e Pregão Presencial, no âmbito da 
Autarquia Municipal de Trânsito e Transpor-
te, conforme especifica.

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o protocolo SEI n°. 50870/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.  Nomear a servidora SHEILA TRIERVEILER, CPF/MF 004.176.509-57, para efetuar os 

trabalhos relativos às licitações realizadas nas modalidades PREGÃO ELETRÔNICO E 
PREGÃO PRESENCIAL, para aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da Autar-
quia Municipal de Transito e Transporte, no exercício de 2020.

Art. 2º.   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 10 de dezembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   N°   1 6. 7 1 6,  de  10/12/2019

Nomeia pregoeiro nas modalidades Pregão 
Eletrônico e Pregão Presencial, no âmbito da 
Autarquia Municipal de Trânsito e Transpor-
te, conforme especifica.

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o protocolo SEI n°. 50870/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.  Nomear a servidora SANDRA REGINA PEDROSA RAKOVICZ, CPF/MF 215.319.949-

20, para efetuar os trabalhos relativos às licitações realizadas nas modalidades PREGÃO 
ELETRÔNICO E PREGÃO PRESENCIAL, para aquisição de bens e serviços comuns, no 
âmbito da Autarquia Municipal de Transito e Transporte, no exercício de 2020.

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 10 de dezembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº   1 6. 7 3 1,  de 12/12/2019

Regulamenta prazos para admissão de pes-
soal comissionado, conforme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, de acordo com o art. 71, inciso IV, VIII e IX da Lei Orgânica do Município, tendo em 
vista o contido no protocolo SEI nº 11171/2019, 

 D E C R E T A   
Art. 1º.   São as seguintes as datas de admissão do pessoal comissionado:
     I.    Decretos de nomeação publicados entre os dia 1º a 15, considera-se efetivada a admissão 

a partir do 1º do mês subsequente;
     II.    Decretos de nomeação publicados entre os dias 15 a 31, considera-se efetivada a admis-

são a partir do dia 15 do mês subsequente.
Art. 2º.   Os comissionados entrarão em exercício na data da admissão, sendo vedado o início das 

atividades antes das datas previstas no artigo anterior.
Art. 3º.   Excluem-se das regras previstas nos artigos anteriores os Secretários Municipais ou Pre-

sidentes de entidades da Administração Indireta.
Art. 4º.   Não serão efetuadas nomeação ou admissões com datas retroativas.
Art. 5º.   Os Decretos de nomeação não definirão a data da nomeação a qual passa a coincidir com 

a data da admissão, nos termos deste decreto.
Art. 6º.   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 12 de dezembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   N°.  1 6. 7 4 6,   de   17/12/2019

Concede Permissão de uso de área no Ter-
minal Rodoviário Intermunicipal Vereador Ol-
demar Andrade, em favor do Expresso Prin-
cesa dos Campos S/A, conforme especifica.

   O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, especialmente o previsto no § 3º, do art. 20 da Lei Orgânica do Município c/c 
o artigo 3º, da Lei n°. 10.013, de 26/08/2009 e do Decreto n°. 5.660/2011, considerando, ainda, o 
contido no protocolado n°. 3160209/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.  Fica concedida Permissão de Uso de área situada no Terminal Rodoviário Intermunicipal 

de Ponta Grossa Vereador Oldemar Andrade, da seguinte forma:
  Empresa Titular: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A
  CNPJ: 80.227.796/0001-59 
   Representante Legal: GILSON VITORIANO BARRETO
  CPF: 192.497.188-70 
	 		Identificação	da	área:	

Área Ocupada Localização Arruamento Interno
5 m² Interno Saguão

Art. 2º.  A permissão de uso outorgada neste Decreto tem caráter oneroso, intransferível, por pra-
zo de 2 (dois) anos, a contar do dia 12 de março de 2018, podendo ser rescindindo a 
qualquer tempo no interesse da administração municipal, e destina-se exclusivamente a 
instalação de um totem onde será impresso as passagens adquiridas pela internet.

  § 1°.  O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado por sucessivos períodos, a critério 
da Administração e desde que preenchidos os requisitos legais e regimentais, bem como, 
pontualidade na quitação das obrigações financeiras decorrentes da permissão.

  § 2º.  A Permissionária pagará o preço público pela utilização do espaço e a Quota de Limpeza, 
conforme Regimento Interno.

  § 3º.  A permissionária obedecerá em tudo o Regimento Interno do Terminal e o respectivo Ter-
mo de Permissão, considerados partes integrantes deste Decreto.

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto nº 13569, de 
06 de outubro de 2017.

   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 17 de dezembro de 2019.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   N°   1 6. 7 6 0,   de 18/12/2019

Aprova o Condomínio denominado La Ri-
serva,	conforme	especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando de suas 
atribuições legais, nos termos do disposto na Lei 10.408, de 03 de novembro de 2010, que fixa 
as normas para a aprovação e arruamentos, loteamentos e desmembramentos de terrenos no 
Município de Ponta Grossa, tendo em vista o contido nos protocolados sob n° 290201/2019 e 
3140375/2017,

D E C R E T A
Art. 1°.  Fica aprovado o condomínio horizontal denominado CONDOMÍNIO LA RISERVA, cons-

tituído de 240 (duzentos e quarenta) lotes residenciais, áreas de lazer, ruas e passeios, 
localizado em área de 106.596,38 m², no imóvel objeto da matrícula n° 69.617, do 2o Ser-
viço Registral de Imóveis desta Comarca, de propriedade da MSS VECTRA LOTEADORA 
SPE LTDA.

Art. 2°.  A loteadora executará no condomínio ora aprovado, no prazo de 2 (dois) anos a contar 
desta data, as obras de infraestrutura constantes de: demarcação de quadras e lotes, 
abertura de ruas, arborização de vias, rede de energia elétrica, iluminação pública e abas-
tecimento de água, bem como, rede de galerias e revestimento primário das vias públicas, 
de conformidade com os projetos aprovados pela Prefeitura Municipal.

Art. 3°.  Para os efeitos da Lei 6.329, de 16/12/99, que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocu-
pação do solo urbano, fica o loteamento ora aprovado enquadrado como ZR-2.

Art. 4°.  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de dezembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procuradoria Geral do Município

F M S
F U N D A Ç Ã O  M U N I C I PA L  D E 

S A Ú D E

AVISO DE EDITAL
 A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 
através do Departamento de Compras da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJA-
MENTO, torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônico nº 153/2019.
Data: 20 de janeiro de 2020
Horário: 14h00m
Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização de serviço de Higienização com 
Locação de enxoval Hospitalar , em ideais  condições de uso, nos padrões determinados pelo 
Ministério da Saúde, nas dependências do Hospital Municipal Amadeu Puppi, Hospital da Criança 
João Vargas D.Oliveira ,Samu  E UPA e Unidades de Saúde.
Dotação Orçamentária: 
30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00. - 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA
30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00. - 352 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA
30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00. - 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA
Valor máximo: R$ R$ 1.534.293,60(um milhão, quinhentos e trinta e quatro mil, duzentos e 
noventa e três reais e sessenta centavos)
 Mais informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao 
Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à 
Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo 
fone/fax (42) 3220-1000 ramal 1337 link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia// 
e ainda pelo Site: / www.bllcompras.org.br 

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU
Presidente da FMSPG 

Ponta Grossa, 23 de dezembro de 2019
______________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO 141/2019
Pregão nº 141/2019 – Processo nº 205/2019 – para Aquisição de material permanente e material 
de consumo para uso da Fundação Municipal de Saúde. realizado em 26/11/2019.
FORNECEDOR: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EPP - CNPJ: 
29.210.964/0001-46
Lote Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total 

6 1

Caixas Térmicas com parte interna e exter-
na em polipropileno injetado, tampa soprada 
e com isolamento em isopor. Material atóxi-
co e sem odor, na cor azul, com capacida-
de de 26 litros, dimensão interna da caixa 
térmica: 34cmx25cmx31,5cm, altura de 
38,50cm, largura de 29cm, comprimento de 
42,5cm e peso de 1,93Kg.

MOR UND 3 96,38 289,14

7 1

Caixas Térmicas com parte interna e exter-
na em polipropileno injetado, tampa soprada 
e com isolamento em isopor, com material 
100% virgem, atóxico e sem odor. Na cor 
azul, com capacidade de 34 litros, dimen-
são interna da caixa térmica: 39,5 cm x 27,5 
cm x 34 cm. Altura de 41cm, largura 31,5cm, 
comprimento de 47,5cm e peso de 2,45Kg.

MOR UND 2 151,90 303,80

Valor Total do Fornecedor: R$ 592,94 (quinhentos e noventa e dois reais e noventa e quatro 
centavos).
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Departamento Administrativo - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

Publicado.

 
02 de setembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO RICARDO MACEDO, Agente
Administrativo II, em 02/09/2020, às 13:59, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0776984 e o código CRC 8483CD6A.

Link de acesso externo: SEI54151/2020
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PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009-2020
Processo Administrativo Nº 54151/2020

Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: SCHEILA TRIERVEILER

Data de Publicação: 01/09/2020 15:48:34

LOTE 1

Descrição: Placa em aço inox gravado em baixo relevo com medidas de 15 cm x 30 cm; curvada para fixação em tubo 
de 32 cm. Informações em Braille de instruções para acessar o QR CODE e linhas que passam pelo local. O produto já 
deve vir com fita dupla face de alta fixação ou outro material específico para fixação na estrutura de alumínio. Cores: 
Azul e Amarelo. APRESENTAR AMOSTRA PARA APROVAÇÃO DO FISCAL.

Item: 1 Unidade: UNIDADEQuant.: 1.000

Autor Marca/Modelo Valor
PARTICIPANTE 024 PRÓPRIA / PRÓPRIO

Inf. detal.: Placa em aço inox gravado em baixo relevo com 
medidasde 15 cm x 30 cm; curvada para fixação em tubo de 
32cm. Informações em Braille de instruções para acessar oQR 
CODE e linhas que passam pelo local. O produto jádeve vir com 
fita dupla face de alta fixação ou outromaterial específico para 
fixação na estrutura de alumínio.Cores: Azul e Amarelo. 
APRESENTAR AMOSTRA PARAAPROVAÇÃO DO FISCAL.

111,40

PARTICIPANTE 093 Europa / Escovado
Inf. detal.: Placa em aço inox gravado em baixo relevo com 
medidas de 15 cm x 30 cm; curvada para fixação em tubo de 32 
cm. Informações em Braille de instruções para acessar o QR 
CODE e linhas que passam pelo local. O produto já deve vir com 
fita dupla face de alta fixação ou outro material específico para 
fixação na estrutura de alumínio.Cores: Azul e Amarelo. 
APRESENTAR AMOSTRA PARA APROVAÇÃO DO FISCAL.

111,40

Val. Ref.: 111,40

1 de 1

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE PONTA GROSSA
PONTA GROSSA-PR
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____________________________________________________________________________ 
L.L.P.C. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA – ME 
CNPJ: 22.404.488/0001-55 – I.E.: 90697334-06 

Rua Aleixo Garcia, 81 – Oficinas – CEP; 84035-630 – Ponta Grossa - PR 
Fone: (42) 3323-5015 | E-mail: comercial@licitalicitacoes.com.br 

DADOS BANCÁRIOS: AG: 9270 CC: 39439-9 - Itaú 
 

 
 
 
 
 

ANEXO 02 -PROPOSTA DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (placas em aço) PARA A 

AUTARQUIA 
MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE. 

 
LOTE 01 - 

Á EMPRESA L.L.P.C. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME, estabelecida na Rua Aleixo 
Garcia, 81 – Oficinas – CEP; 84035-630 – Ponta Grossa - PR, inscrita no CNPJ sob n° 
22.404.488/0001-55, IE: 90697334-06, por intermédio de seu representante legal, o Sr. LUCAS 
PEREIRA, portador da Cédula de Identidade RG n. 9.871.211-9 SSP/PR e inscrito no CPF sob 
n. 056.403.409-67, Apresenta sua proposta de preço para a PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
009/2020: 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (placas em aço) PARA A 
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE, de acordo com as 
especificações e detalhamentos constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.A  
 
LOTE 01: 

Item Descrição Unid. Quant. Unitário Total 
1 Placa em aço inox gravado em baixo relevo com medidas de 15 cm x 30 

cm; curvada para fixação em tubo de 32 cm. Informações em Braille de 
instruções para acessar o QR CODE e linhas que passam pelo local. O 
produto já deve vir com fita dupla face de alta fixação ou outro material 
específico para fixação na estrutura de alumínio. Cores: Azul e Amarelo. 
APRESENTAR AMOSTRA PARA APROVAÇÃO DO FISCAL. 
MARCA/MODELO: PRÓPRIO 

Unid 1.000 R$ 111,40 R$ 111.400,00 

Valor total do lote 01: R$ 111.400,00 (cento e onze mil e quatrocentos reais). 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 
PRAZO DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues após recebimento da Ordem de 
Fornecimento ou Empenho no prazo de até 30 (trinta) dias. 
LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues no Terminal 
Rodoviário Intermunicipal de Ponta Grossa, Av. João Manoel dos Santos Ribas, 103 – Nova 
Rússia, e deverá ser agendada data e horário da entrega dos materiais com o fiscal, deverá ser 
realizada de segunda-feira a sextafeira, das 08:00 as 17:00 hrs. Os materiais deverão ser 
entregues em perfeito estado e bem protegidos. A empresa vencedora obrigatoriamente deverá 
realizar a troca do material caso observado defeito durante análise realizada pelo fiscal e assim 
efetivar a troca do mesmo no prazo máximo de 72 horas. 
VIGENCIA DO CONTRATO: 12 MESES. 
 
Todas as demais condições, conforme o edital. 
 
Ponta Grossa, 16 de setembro de 2020. 
 
________________________________ 
LUCAS PEREIRA 
CPF: 056.403.409-67 
RG: 9.871.211-9 SSP/PR 
L.L.P.C. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME 
CNPJ n°: 22.404.488/0001-55 
IE: 90697334-06 
Sócio Administrador 
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HP���������TXRWDV�QR�YDORU�QRPLQDO�GH�5��������XP�UHDO��FDGD�XPD��LQWHJUDOL]DGDV�
j�YLVWD�HP�PRHGD�FRUUHQWH�GR�SDtV��H�DVVLP�VXEVFULWDV���DUW�������,,,��&&������ �DUW��
������ &&�������

6Ï&,2 4827$6 ��&$3,7$/ 9$/25�5�

/8&$6�3(5(,5$ ������� ��� ����������

/8&$6 &$0326�'(�2/,9(,5$ ������� ��� ����������

727$/ ������� ���� ����������

&/È868/$���� '$�&2162/,'$d2�'2�&2175$72�

¬�YLVWD�GD�PRGLILFDomR�RUD�DMXVWDGD�H�HP�FRQVRQkQFLD�FRP�R�TXH�GHWHUPLQD�R�DUW��
������GD�/HL�Q���������������RV�VyFLRV�5(62/9(0��SRU�HVWH�LQVWUXPHQWR��DWXDOL]DU�
H� FRQVROLGDU� R� FRQWUDWR� VRFLDO�� WRUQDQGR� DVVLP� VHP� HIHLWR� D� SDUWLU� GHVWD� GDWD�� DV�
FOiXVXODV�H�FRQGLo}HV FRQWLGDV�QR FRQWUDWR�SULPLWLYR�TXH��DGHTXDGR�jV�GLVSRVLo}HV�
GD� UHIHULGD� /HL� Q�� ������������ DSOLFiYHLV� D� HVWH� WLSR� VRFLHWiULR�� SDVVD� D� WHU� D�
VHJXLQWH�UHGDomR�

&2175$72�62&,$/�&2162/,'$'2

/��/��3��&��*(672�(035(6$5,$/�/7'$
&13-�0)��������������������

1,5(�������������

�� /8&$6� 3(5(,5$�� EUDVLOHLUR�� PDLRU�� VROWHLUR�� QDWXUDO� GH 3RQWD� *URVVD� ± 35��
QDVFLGR�HP�������������HPSUHViULR��SRUWDGRU�GD�&DUWHLUD�1DFLRQDO�GH�+DELOLWDomR
Q�� ������������ '(75$1�35 H� GR� &3) Q�� ���������������� UHVLGHQWH� H�
GRPLFLOLDGR� j� 5XD $OHL[R�*DUFLD�� Q�� ���� %DLUUR�2ILFLQDV�� 3RQWD�*URVVD�� 3DUDQi��
&(3������������

�� /8&$6� &$0326� '(� 2/,9(,5$�� EUDVLOHLUR�� PDLRU�� FDVDGR� VRE� R� UHJLPH� GH�
FRPXQKmR� SDUFLDO� GH� EHQV�� QDWXUDO� GH� 3RQWD� *URVVD� ± 35�� QDVFLGR� HP�

3iJLQD���GH��
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/� /� 3� &��*(672�(035(6$5,$/�/7'$
&13-�0)��������������������

1,5(�������������
����2LWDYD��$OWHUDomR &RQWUDWXDO

XVR�H[FOXVLYR�GD�-XQWD�&RPHUFLDO

������������ HPSUHViULR�� SRUWDGRU� GD� &DUWHLUD� 1DFLRQDO� GH� +DELOLWDomR� Q��
����������� '(75$1�35 H�GR�&3) Q������������������UHVLGHQWH�H�GRPLFLOLDGR�
j�5XD 'RXWRU�3HWU{QLR )HUQDO��Q������%DLUUR�2ILFLQDV��3RQWD�*URVVD��3DUDQi��&(3��
����������

ÒQLFRV VyFLRV FRPSRQHQWHV GD� VRFLHGDGH� OLPLWDGD� TXH� JLUD� VRE� R� QRPH�
HPSUHVDULDO�GH /� /� 3� &��*(672�(035(6$5,$/�/7'$�� LQVFULWD�QR�&13-�0)��
�������������������� FRP� VHX� FRQWUDWR� VRFLDO� GHYLGDPHQWH� DUTXLYDGR� QD� -XQWD�
&RPHUFLDO�GR�(VWDGR�GR�3DUDQi�VRE�R�1,5(������������� SRU�GHVSDFKR�GH�VHVVmR�
HP� ����������� FRP� VXD� VHGH� H� IRUR� VLWXDGR� j� 5XD� $OHL[R� *DUFLD�� Q� ���� %DLUUR�
2ILFLQDV�� 3RQWD�*URVVD�� 3DUDQi�� &(3�� ����������� UHVROYHP SRU� HVWH� LQVWUXPHQWR��
FRQVROLGDU�FRQIRUPH�DV�VHJXLQWHV�FOiXVXODV�

,�± '(120,1$d2 (�6('(

&/È868/$ ��� $�VRFLHGDGH�JLUD�VRE�R�QRPH�HPSUHVDULDO�GH�/� /� 3� &��*(672
(035(6$5,$/� /7'$�� SRGHQGR� D� TXDOTXHU� WHPSR�� DEULU� RX� IHFKDU� ILOLDO� RX� RXWUD�
GHSHQGrQFLD��PHGLDQWH�DOWHUDomR�FRQWUDWXDO�

&/È868/$� ��� $�VRFLHGDGH� WHP�D�VXD�VHGH�H� IRUR�j�5XD�$OHL[R�*DUFLD� Q� ����
%DLUUR�2ILFLQDV��3RQWD�*URVVD��3DUDQi��&(3������������

,, ± '2�2%-(72�62&,$/

&/È868/$���� 2�REMHWR�VRFLDO�GHVWD�VRFLHGDGH�p�

D� 6(59,d26�'(�&2168/725,$�( *(672�(035(6$5,$/�� ����������
E� &216758d2��5(3$526 (�5()250$6 '(�(',),&$d®(6�� ����������
F� 2%5$6�'(�85%$1,=$d2�± 58$6� 35$d$6�(�&$/d$'$6�� ����������
G� 35(67$d2�'(�6(59,d26�*5È),&26�( '(�,035(662�'(�0$7(5,$/�3$5$�

862�38%/,&,7È5,2�� ����������
H� &20e5&,2� (� 6(59,d26� '(� &2081,&$d2� 9,68$/�� 72/'26�� 3$,1e,6��

,035(662�',*,7$/��/2&$d2�'( (63$d26�38%/,&,7È5,26��287'2256�(�
3$,1e,6�'(�38%/,&,'$'(�� ����������

I� /2&$d2� '(� 0È48,1$6� (� (48,3$0(1726� &20(5&,$,6� (� ,1'8675,$,6��
6(0�23(5$'25 � ����������

J� )$%5,&$d2�'(�3$,1e,6�(�/(75(,526�/80,12626�� ����������
K� &20e5&,2�9$5(-,67$ '(�3$,1e,6�( /(75(,526�/80,12626�� ����������

,,, ± '$�'85$d2

&/È868/$���� $�6RFLHGDGH�LQLFLRX VXDV�DWLYLGDGHV�HP����������� H�VHX�SUD]R�GH�
GXUDomR�p�LQGHWHUPLQDGR���DUW�������,,��&&�������

3iJLQD���GH��
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/� /� 3� &��*(672�(035(6$5,$/�/7'$
&13-�0)��������������������

1,5(�������������
����2LWDYD��$OWHUDomR &RQWUDWXDO

XVR�H[FOXVLYR�GD�-XQWD�&RPHUFLDO

,9 ± '2�&$3,7$/�62&,$/

&/È868/$���� 2�&DSLWDO�VRFLDO�p�GH 5��������������7UH]HQWRV�PLO�UHDLV���GLYLGLGR
HP� ������� TXRWDV� QR� YDORU� QRPLQDO� GH� 5�� ����� �XP� UHDO�� FDGD�� LQWHJUDOL]DGDV� D�
YLVWD� HP�PRHGD� FRUUHQWH� GR� SDtV�� H� DVVLP� VXEVFULWD�� �DUW�� ����� ,,,�� &&������� �DUW��
�������&&�������

6Ï&,2 4827$6 ��&$3,7$/ 9$/25�5�

/8&$6�3(5(,5$ ������� ��� ����������

/8&$6 &$0326�'(�2/,9(,5$ ������� ��� ����������

727$/ ������� ���� ����������

9 ± '$6�4827$6

&/È868/$���� $V�TXRWDV�VmR�LQGLYLVtYHLV�H�QmR�SRGHUmR�VHU�FHGLGDV�RX�WUDQVIHULGDV�
D� WHUFHLURV� VHP� R� FRQVHQWLPHQWR GR RXWUR� VyFLR�� D� TXHP� ILFD� DVVHJXUDGR�� HP�
LJXDOGDGH�GH�FRQGLo}HV�H�SUHoR��GLUHLWR�GH�SUHIHUrQFLD�SDUD�VXD�DTXLVLomR�VH�SRVWDV�
j� YHQGD�� IRUPDOL]DQGR�� VH� UHDOL]DGD� D� FHVVmR� GHODV�� D� DOWHUDomR� FRQWUDWXDO�
SHUWLQHQWH���DUW� �������DUW���������&&�������

9, ± 5(63216$%,/,'$'(�'26�6Ï&,26

&/È868/$ ��� $�UHVSRQVDELOLGDGH�GH�FDGD�VyFLR�p�UHVWULWD�DR�YDORU GH�VXDV�TXRWDV��
PDV� WRGRV� UHVSRQGHP� VROLGDULDPHQWH� SHOD� LQWHJUDOL]DomR� GR� FDSLWDO� VRFLDO�� �DUW��
�������&&�������

9,,�± $'0,1,675$d2�'$�62&,('$'(
(�862�'2�120(�(035(6$5,$/

&/È868/$� ��� $� DGPLQLVWUDomR� GD� VRFLHGDGH� FDEHUi� DRV VyFLRV ³/8&$6�
3(5(,5$� H /8&$6�&$0326�'(�2/,9(,5$´�� FRP�RV�SRGHUHV� H� DWULEXLo}HV�GH��
UHSUHVHQWDomR�DWLYD�H�SDVVLYD��MXGLFLDO�H�H[WUDMXGLFLDO�GD�VRFLHGDGH��DXWRUL]DGR R�XVR�
GR�QRPH�HPSUHVDULDO HP� LQGLYLGXDOPHQWH��EHP�FRPR�SUDWLFDU� WRGR�H�TXDOTXHU�DWR�
GH� DGPLQLVWUDomR� QR� LQWHUHVVH� GD� VRFLHGDGH�� YHGDGR�� QR� HQWDQWR�� HP DWLYLGDGHV�
HVWUDQKDV� DR� LQWHUHVVH� VRFLDO� RX� DVVXPLU� REULJDo}HV� GH� SUHVWDomR� GH� JDUDQWLD��
ILDQoD� RX� DYDO� VHMD� HP� IDYRU� GH� TXDOTXHU GRV� VyFLRV� RX� GH� WHUFHLURV�� EHP� FRPR�
RQHUDU�RX�DOLHQDU�EHQV�LPyYHLV�GD�VRFLHGDGH��VHP�DXWRUL]DomR�GR�RXWUR�VyFLR���DUW��
���� 9,�����������������������&&�������

3iJLQD���GH��
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/� /� 3� &��*(672�(035(6$5,$/�/7'$
&13-�0)��������������������

1,5(�������������
����2LWDYD��$OWHUDomR &RQWUDWXDO

XVR�H[FOXVLYR�GD�-XQWD�&RPHUFLDO

3DUiJUDIR� 3ULPHLUR� 2V� VyFLRV� SRGHP�GH�FRPXP�DFRUGR�� IL[DU XPD� UHWLUDGD�
PHQVDO�� D� WtWXOR GH� ³SUR� ODERUH´�� REVHUYDGDV� DV� GLVSRVLo}HV� UHJXODPHQWDUHV�
SHUWLQHQWHV�

3DUiJUDIR� 6HJXQGR� )DFXOWD�VH� DR�V�� DGPLQLVWUDGRU �HV��� LQGLYLGXDOPHQWH��
FRQVWLWXLU�� HP� QRPH� GD� VRFLHGDGH�� SURFXUDGRUHV� SDUD� SHUtRGR� GHWHUPLQDGR��
GHYHQGR R� LQVWUXPHQWR�GH�PDQGDWR�HVSHFLILFDU RV�DWRV�H�RSHUDo}HV�D� VHUHP�
SUDWLFDGRV�

9,,, ± '2�(;(5&Ë&,2�62&,$/�(�5(68/7$'26

&/È868/$� ���� $R� WpUPLQR� GH� FDGD� H[HUFtFLR� VRFLDO�� HP� ��� GH� GH]HPEUR�� R�
DGPLQLVWUDGRU� SUHVWDUi FRQWDV� MXVWLILFDGD� GH� VXD� DGPLQLVWUDomR�� SURFHGHQGR� j�
HODERUDomR�GR�LQYHQWiULR��GR�EDODQoR GH�UHVXOWDGR�HFRQ{PLFR��FDEHQGR�DRV�VyFLRV��
QD�SURSRUomR�GH VXDV�TXRWDV��RV�OXFURV�RX�SHUGDV�DSXUDGDV���DUW���������&&�������

&/È868/$� ���� 1RV� TXDWUR� PHVHV� VHJXLQWHV� DR� WpUPLQR� GR� H[HUFtFLR� VRFLDO�� RV�
VyFLRV�VH�UHXQLUmR�H�GHOLEHUDUmR�VREUH�DV�FRQWDV�H�GHVLJQDomR�GH�DGPLQLVWUDGRU �HV��
TXDQGR�IRU�R�FDVR���DUW��������H������� �����H�DUW���������&&�������

,; ± '(&/$5$d2�'(�(148$'5$0(172

&/È868/$����� 2�VyFLR�GHFODUD��VRE�DV�SHQDV�GD�/HL��TXH�D�HPSUHVD�VH�HQTXDGUD�
QD� FRQGLomR� GH� 0,&52(035(6$�� QRV� WHUPRV� GD /HL� &RPSOHPHQWDU� Q�� ����� GH�
�����������

; ± )$/(&,0(172�28�,17(5',7$'2

&/È868/$ ���� )DOHFHQGR RX� LQWHUGLWDGR�TXDOTXHU� VyFLR�� D� VRFLHGDGH�FRQWLQXDUi�
VXDV�DWLYLGDGHV�FRP�RV�KHUGHLURV�VXFHVVRUHV��H�R� LQFDSD]��1mR�VHQGR�SRVVtYHO�RX�
LQH[LVWLQGR LQWHUHVVH� GHVWHV� RX� GR�V�� VyFLR�V�� UHPDQHVFHQWH�V��� R� YDORU� GH� VHXV�
KDYHUHV�VHUi�DSXUDGR�H�OLTXLGDGR�FRP�EDVH QD�VLWXDomR�SDWULPRQLDO�GD�VRFLHGDGH��j�
GDWD�GD�UHVROXomR��YHULILFDGD�HP�EDODQoR�HVSHFLDOPHQWH�OHYDQWDGR�

3DUiJUDIR�ÒQLFR��2�PHVPR�SURFHGLPHQWR�VHUi�DGRWDGR�HP�RXWURV�FDVRV�HP�
TXH�D�VRFLHGDGH�VH�UHVROYD�HP�UHODomR�DR�VHX�VyFLR���DUW������� H�DUW���������
&&�������

;, ± '$�'(&/$5$d2�'(�'(6,03(',0(172

3iJLQD���GH��
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/� /� 3� &��*(672�(035(6$5,$/�/7'$
&13-�0)��������������������

1,5(�������������
����2LWDYD��$OWHUDomR &RQWUDWXDO

XVR�H[FOXVLYR�GD�-XQWD�&RPHUFLDO

&/È868/$� ���� 2V DGPLQLVWUDGRUHV GHFODUDP�� VRE� DV� SHQDV� GD� OHL�� GH� TXH� QmR�
HVWmR�LPSHGLGRV GH�H[HUFHUHP D�DGPLQLVWUDomR�GD�VRFLHGDGH��SRU OHL�HVSHFLDO��RX�HP�
YLUWXGH�GH�FRQGHQDomR�FULPLQDO� RX SRU�VH�HQFRQWUDUHP VRE�RV�HIHLWRV�GHOD��j�SHQD�
TXH� YHGH�� DLQGD� TXH� WHPSRUDULDPHQWH�� R� DFHVVR� D� FDUJRV� S~EOLFRV�� RX� SRU� FULPH�
IDOLPHQWDU� GH� SUHYDULFDomR�� SHLWD� RX VXERUQR� FRQFXVVmR�� SHFXODWR�� RX� FRQWUD D�
HFRQRPLD SRSXODU��FRQWUD�R�VLVWHPD�ILQDQFHLUR�QDFLRQDO��FRQWUD�QRUPDV�GH�GHIHVD�GD�
FRQFRUUrQFLD�� FRQWUD� DV� UHODo}HV� GH� FRQVXPR�� Ip� S~EOLFD�� RX� D� SURSULHGDGH�� �DUW��
�������������&&�������

;,, ± '$�',662/8d2�(�/,48,'$d2�'$�62&,('$'(

&/È868/$����� $�VRFLHGDGH�QmR VH�GLVVROYHUi�QHP�HQWUDUi�FRQVHTXHQWHPHQWH�HP�
OLTXLGDomR��SRU�UHWLUDGD�RX�LQFDSDFLGDGH�FLYLO�VXSHUYHQLHQWH�GH�TXDOTXHU�GRV�VyFLRV�H�
DVVLP�� Vy� VH� GLVVROYHUi� SRU� GHOLEHUDomR� GD� PDLRULD� GRV� VyFLRV� RX� QRV� FDVRV�
SUHYLVWRV� HP� OHL�� VHQGR� FHUWR� TXH�� GLVVROYLGD� D� VRFLHGDGH�� RV� VyFLRV� HOHJHUmR� SRU�
PDLRULD� XP OLTXLGDQWH�� SUHVFUHYHQGR�OKH� D� IRUPD� GH� UHDOL]DomR� GR� DWLYR� H� GH�
OLTXLGDomR�GR�SDVVLYR�SDUD�ILQDO�SDUWLOKD�GR�DFHUYR�OLTXLGR� QD�SURSRUomR�GDV�TXRWDV�
TXH�SRVVXtDP�QD�VRFLHGDGH��

;,,, ± '2�)252

&/È868/$� ���� )LFD� HOHLWR� R� IRUR� GD� &RPDUFD� GH� 3RQWD� *URVVD � 35�� SDUD� R�
H[HUFtFLR�H�R�FXPSULPHQWR�GRV�GLUHLWRV�H�REULJDo}HV�UHVXOWDQWHV�GHVWH�FRQWUDWR�

(�SRU�HVWDUHP�DVVLP�MXVWRV�H�FRQWUDWDGRV�DVVLQDP�R�SUHVHQWH�LQVWUXPHQWR�HP�
YLD�~QLFD�

3RQWD�*URVVD � 35���� GH�DEULO�GH������

/8&$6�&$0326�'(�2/,9(,5$ /8&$6�3(5(,5$

3iJLQD���GH��
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$�YDOLGDGH�GHVWH�GRFXPHQWR��VH�LPSUHVVR��ILFD�VXMHLWR�j�FRPSURYDomR�GH�VXD�DXWHQWLFLGDGH�QRV�UHVSHFWLYRV�SRUWDLV�
LQIRUPDQGR�VHXV�UHVSHFWLYRV�FyGLJRV�GH�YHULILFDomR�

3iJLQD���GH��0,1,67e5,2�'$�(&2120,$

6HFUHWDULD�(VSHFLDO�GH�'HVEXURFUDWL]DomR��*HVWmR�H�*RYHUQR�'LJLWDO

6HFUHWDULD�GH�*RYHUQR�'LJLWDO

'HSDUWDPHQWR�1DFLRQDO�GH�5HJLVWUR�(PSUHVDULDO�H�,QWHJUDomR

&HUWLILFDPRV�TXH�R�DWR�GD�HPSUHVD�/��/��3��&��*(672�(035(6$5,$/�/7'$�FRQVWD�DVVLQDGR�GLJLWDOPHQWH�SRU�

&3) 1RPH

�����������

�����������

/8&$6�3(5(,5$

/8&$6�&$0326�'(�2/,9(,5$

&(57,),&2�2�5(*,6752�(0������������������62%�1��������������
35272&2/2������������'(�������������&Ï',*2�'(�9(5,),&$d2�
�������������1,5(��������������
/��/��3��&��*(672�(035(6$5,$/�/7'$

������/($1'52�0$5&26�5$<6(/�%,6&$,$
������������6(&5(7È5,2�*(5$/
����������&85,7,%$������������
�������ZZZ�HPSUHVDIDFLO�SU�JRY�EU
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
056.403.409-67

Nome
LUCAS PEREIRA

Nascimento
09/05/1985

CÓDIGO  DE  CONTROLE
ADC7.CE89.36A3.8247

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 18:12:09 do dia 09/01/2020 (hora e data de Brasília)

dígito verificador: 00
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
22.404.488/0001-55
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
08/05/2015 

 
NOME EMPRESARIAL 
L. L. P. C. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *) 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação (Dispensada *) 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R ALEIXO GARCIA 

NÚMERO 
81 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
84.035-630 

BAIRRO/DISTRITO 
OFICINAS 

MUNICÍPIO 
PONTA GROSSA 

UF 
PR 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
LUCASCAMPOS403@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(42) 3223-7774 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
08/05/2015 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/09/2020 às 14:10:54 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Comprovante  de  Inscrição  Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS

90788981-59

Inscrição CNPJ

31.202.568/0001-19

Início das Atividades

08/2018

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial LPLC COMERCIO DE LANCHES LTDA

Título do Estabelecimento

Endereço do Estabelecimento RUA CARLOS DE LAET, 235 - OFICINAS - CEP 84035-440
FONE: (42) 9989-8370

Município de Instalação PONTA GROSSA - PR, DESDE 08/2018

( Estabelecimento Matriz )

Qualificação

 Situação Atual ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE
06/2020

 Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

Atividade Econômica Principal do
Estabelecimento

5620-1/03 - CANTINAS - SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS

Atividade(s) Econômica(s)
Secundária(s) do Estabelecimento

5611-2/03 - LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES

Quadro Societário

Tipo Inscrição Nome Completo / Nome Empresarial Qualificação

CPF 641.805.069-04 LUCAS CAMPOS DE OLIVEIRA SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF 056.403.409-67 LUCAS PEREIRA SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 09/10/2020.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via
Internet www.fazenda.pr.gov.br

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90788981-59

Emitido Eletronicamente via Internet
09/09/2020 16:42:37

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Emissão do CICAD https://www.arinternet.pr.gov.br/cadicms/_ce_CIFS11D.asp?eIncludeL...

1 of 1 09/09/2020 16:39
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17/07/2020

1/1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: L. L. P. C. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 22.404.488/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:53:49 do dia 17/07/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/01/2021.
Código de controle da certidão: CBF7.FCE3.5626.2065
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 022021332-14

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 22.404.488/0001-55
Nome: L. L. P.C. GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME
 
         Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
 
         Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
 
 

Válida até 01/10/2020 - Fornecimento Gratuito
 
 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 1 de 1
Emitido via Internet Pública (03/06/2020 09:29:28)

Habilitação Jurídica -Fiscal - Econ. - Financeira - Complem. - LLPC (0841541)         SEI SEI54151/2020 / pg. 107

www.fazenda.pr.gov.br
http://www.tcpdf.org


PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CADASTRO ÚNICO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos

Certidão Nº: 67621 / 2020
Código de Autenticidade: B5D8D3477495DE5314A838EFC788C1A0

CNPJ/CPF:  22.404.488/0001-55

Nome:  L. L. P. C. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

Endereço: RUA CARLOS DE LAET, 235
Bairro:  OFICINAS
Complemento:  SALA 01

Município:  PONTA GROSSA / PR CEP: 84035440

CGCM: 225980

IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO: /

Nome: LLPC GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
Finalidade: LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO REQUERENTE

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CADASTRO ÚNICO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certificamos, a requerimento da parte interessada, que para o contribuinte 
global acima identificado, CONSTAM DÉBITOS A VENCER referente aos 
cadastros imobiliários e mobiliários.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar 
débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

PONTA GROSSA, 18 de agosto de 2020

ESTE DOCUMENTO TEM A VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA EMISSÃO.

ATENÇÃO: ESTA CERTIDÃO FOI EMITIDA VIA INTERNET.
Para verificar a AUTENTICIDADE deste documento acesse www.tributos.pontagrossa.pr.gov.br e 
utilize a opção AUTENTICAR DOCUMENTOS. Utilize o código de autenticidade informado acima.

 (diferencia letras maiúsculas e minusculas).
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11/09/2020 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 22.404.488/0001-55
Razão Social:L L P C GESTÃO EMPRESARIAL LTDA ME
Endereço: AV VISCONDE DE MAUA 2487 / OFICINAS / PONTA GROSSA / PR / 84045-

100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/09/2020 a 04/10/2020 

Certificação Número: 2020090504332637214396

Informação obtida em 11/09/2020 14:13:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: L. L. P. C. GESTO EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.404.488/0001-55
Certidão nº: 18916151/2020
Expedição: 06/08/2020, às 09:30:55
Validade: 01/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que L. L. P. C. GESTO EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 22.404.488/0001-55, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Capital Social
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
Capital Integralizado
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

Dados do Sócio
Nome
LUCAS CAMPOS DE
OLIVEIRA

CPF/CNPJ
641.805.069-04

Participação no capital
R$ 150.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
S

Término do mandato

Nome
LUCAS PEREIRA

CPF/CNPJ
056.403.409-67

Participação no capital
R$ 150.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
S

Término do mandato

Dados do Administrador
Nome
LUCAS CAMPOS DE OLIVEIRA

CPF
641.805.069-04

Término do mandato

Nome
LUCAS PEREIRA

CPF
056.403.409-67

Término do mandato

Último Arquivamento
Data
30/04/2020

Número
20202001032

Ato/eventos
002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE
CONTRATO/ESTATUTO

Situação 
ATIVA
Status 

SEM STATUS

NIRE (Sede)
41208205750

CNPJ
22.404.488/0001-55

Data de Ato Constitutivo
30/03/2015

Início de Atividade
30/03/2015

Endereço Completo
Rua Aleixo Garcia, Nº 81, Oficinas - Ponta Grossa/PR - CEP 84035-630

Objeto Social
a) SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL - 7020-4/00. b) CONSTRUÇÃO, REPAROS E REFORMAS DE EDIFICAÇÕES - 4120-
4/00. c) OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS - 4213-8/00. d) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE IMPRESSÃO
DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO - 1813-0/01. e) COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, TOLDOS, PAINÉIS, IMPRESSÃO
DIGITAL, LOCAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS, OUTDOORS E PAINÉIS DE PUBLICIDADE - 7312-2/00. f) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR – 7739-0/99. g) FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS - 3299-
0/04. h) COMÉRCIO VAREJISTA DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS - 4789-0/99.

Porte
ME (Microempresa)

Prazo de Duração
Indeterminado

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/08/2020, às 10:47:53 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código XI1AOFBG.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretário Geral

PRC2003393468

Nome Empresarial: L. L. P. C. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: PRC2003393468

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

1 de 1
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____________________________________________________________________________ 
L.L.P.C. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA – ME 
CNPJ: 22.404.488/0001-55 – I.E.: 90697334-06 

Rua Aleixo Garcia, 81 – Oficinas – CEP; 84035-630 – Ponta Grossa - PR 
Fone: (42) 3323-5015 | E-mail: comercial@licitalicitacoes.com.br 

DADOS BANCÁRIOS: AG: 9270 CC: 39439-9 - Itaú 
 

 
 
 
 
 

 
ANEXO 05 – DECLARAÇÃO CONJUNTA 

PREGÃO ELETRÕNICO Nº 009/2020 
 

Á EMPRESA L.L.P.C. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME, estabelecida na Rua Aleixo 
Garcia, 81 – Oficinas – CEP; 84035-630 – Ponta Grossa - PR, inscrita no CNPJ sob n° 
22.404.488/0001-55, IE: 90697334-06, por intermédio de seu representante legal, o Sr. LUCAS 
PEREIRA, portador da Cédula de Identidade RG n. 9.871.211-9 SSP/PR e inscrito no CPF sob 
n. 056.403.409-67, DECLARA: 

1. Que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o poder público, em 
qualquer de suas esferas. 
 
2. Que não existem fatos impeditivos para participação deste procedimento licitatório. 
 
3. Que nos comprometemos refazer/substituir os produtos/serviços que estiverem fora dos 
padrões estabelecidos neste edital, no prazo estabelecido pelo fiscal de contrato/recebimento. 
 
4. Que não possuímos, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854/99 
e Lei Federal nº 8666/93. 
 
5. Que conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as 
especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que cumpre todos os 
requisitos exigidos. 
 
6. Que não possui em seu quadro de funcionário ou quadro societário nenhum servidor público, 
ou membro comissionado deste órgão direto ou indireto da Administração Municipal, sob 
qualquer regime de contratação. 
 
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 
 
Ponta Grossa, 16 de setembro de 2020. 
 
 
________________________________ 
LUCAS PEREIRA 
CPF: 056.403.409-67 
RG: 9.871.211-9 SSP/PR 
L.L.P.C. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME 
CNPJ n°: 22.404.488/0001-55 
IE: 90697334-06 
Sócio Administrador 
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____________________________________________________________________________ 
L.L.P.C. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA – ME 
CNPJ: 22.404.488/0001-55 – I.E.: 90697334-06 

Rua Aleixo Garcia, 81 – Oficinas – CEP; 84035-630 – Ponta Grossa - PR 
Fone: (42) 3323-5015 | E-mail: comercial@licitalicitacoes.com.br 

DADOS BANCÁRIOS: AG: 9270 CC: 39439-9 - Itaú 
 

 
 
 
 
 

ANEXO 02 -PROPOSTA DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (placas em aço) PARA A 

AUTARQUIA 
MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE. 

 
LOTE 01 - 

Á EMPRESA L.L.P.C. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME, estabelecida na Rua Aleixo 
Garcia, 81 – Oficinas – CEP; 84035-630 – Ponta Grossa - PR, inscrita no CNPJ sob n° 
22.404.488/0001-55, IE: 90697334-06, por intermédio de seu representante legal, o Sr. LUCAS 
PEREIRA, portador da Cédula de Identidade RG n. 9.871.211-9 SSP/PR e inscrito no CPF sob 
n. 056.403.409-67, Apresenta sua proposta de preço para a PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
009/2020: 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (placas em aço) PARA A 
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE, de acordo com as 
especificações e detalhamentos constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.A  
 
LOTE 01: 

Item Descrição Unid. Quant. Unitário Total 
1 Placa em aço inox gravado em baixo relevo com medidas de 15 cm x 30 

cm; curvada para fixação em tubo de 32 cm. Informações em Braille de 
instruções para acessar o QR CODE e linhas que passam pelo local. O 
produto já deve vir com fita dupla face de alta fixação ou outro material 
específico para fixação na estrutura de alumínio. Cores: Azul e Amarelo. 
APRESENTAR AMOSTRA PARA APROVAÇÃO DO FISCAL. 
MARCA/MODELO: PRÓPRIO 

Unid 1.000 R$ 105,00 R$ 105.000,00 

Valor total do lote 01: R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais). 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 
PRAZO DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues após recebimento da Ordem de 
Fornecimento ou Empenho no prazo de até 30 (trinta) dias. 
LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues no Terminal 
Rodoviário Intermunicipal de Ponta Grossa, Av. João Manoel dos Santos Ribas, 103 – Nova 
Rússia, e deverá ser agendada data e horário da entrega dos materiais com o fiscal, deverá ser 
realizada de segunda-feira a sextafeira, das 08:00 as 17:00 hrs. Os materiais deverão ser 
entregues em perfeito estado e bem protegidos. A empresa vencedora obrigatoriamente deverá 
realizar a troca do material caso observado defeito durante análise realizada pelo fiscal e assim 
efetivar a troca do mesmo no prazo máximo de 72 horas. 
VIGENCIA DO CONTRATO: 12 MESES. 
 
Todas as demais condições, conforme o edital. 
 
Ponta Grossa, 16 de setembro de 2020. 
 
________________________________ 
LUCAS PEREIRA 
CPF: 056.403.409-67 
RG: 9.871.211-9 SSP/PR 
L.L.P.C. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME 
CNPJ n°: 22.404.488/0001-55 
IE: 90697334-06 
Sócio Administrador 
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Departamento de Transportes - AMTT

Segue amostra para análise (entregue para Rosana).

 
09 de outubro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
09/10/2020, às 13:29, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0854627 e o código CRC D9A89781.

Link de acesso externo: SEI54151/2020
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https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=98097&infra_hash=ea716389e0ffbf43ef98fa0b9a757e6e


 

 
Terminal Central - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Ciente,  Amostra esta de acordo com o que foi solicitado.
 

09 de outubro de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por DIEGO FELIPE VAZ, Supervisor, em 09/10/2020, às
13:37, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0854690 e o código CRC 010A0236.

Link de acesso externo: SEI54151/2020
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AUTARQUIA  MUNICIPAL  DE TRANSITO  E TRANSPORTE

DEPARTAMENTO  DE TRANSPORTE

MEMO/DETRA -053/2020
Ponta Grossa, 09 de outubro de 2020.

AO
Departamento de licitacdo

Assunto:         PLACAS QR CODE

lnformo   que   a   amostra   em   anexo   estd   dentro   do   que   foi

requisitado    no    projeto    bdsico    referente    ao    PREGAO    ELETRONICO    N°

010/2020, sendo possivel o aceite.

Atenciosamente

Divisdo de Transportes Urbanos

RUA BALDuiN0 TAQUES ~ CENTRO  L  PONTA GROSSA/PFi -TEL.  0800-643-5052 /  (42)  3220-1035
CEP:  84010-010  -e-mall:  amttde{ra@gmail.com
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

 

Para providências quanto ao Parecer Final
 

19 de outubro de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por SANDRA REGINA PEDROSA RAKOVICZ,
Agente de Trânsito l, em 19/10/2020, às 13:19, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0871103 e o código CRC 76864061.

Link de acesso externo: SEI54151/2020
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Assessoria Jurídica

 

Para providências quanto ao parecer final.
 

19 de outubro de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO PELLISSARI, Presidente , em
19/10/2020, às 14:04, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0871336 e o código CRC 15AF6C2B.

Link de acesso externo: SEI54151/2020
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

PROCURADORIA MUNICIPAL 
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PARECER 0122/2020 

 

 Tratam-se os presentes autos de procedimento licitatório na 

modalidade pregão eletrônico do tipo menor preço unitário do item, publicado oficialmente 

no Diário Oficial do Município em 01/09/2020, cujo objeto é a aquisição de placas de aço 

inox com QR CODE e Braille, visando fornecer maiores informações quanto aos horários 

e linhas por ponto de parada de ônibus aos usuários do transporte coletivo do município 

de Ponta Grossa. 

 

      Foi estimado para esta licitação o valor máximo de R$ 

111.400,00 (cento e onze mil e quatrocentos reais). 

 

O resultado do presente procedimento licitatório foi 

publicado no Diário Oficial do Município em 18 de outubro de 2020. 

 

A dotação orçamentária foi informada pelo setor de 

contabilidade, conforme documentação anexada no mov. 0771522. 

 

Frise-se que o Presidente da Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transporte deve asseverar que o gasto atende ao disposto nos art. 15 e 16, II 

da Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2000. 

 

Destarte, aferindo-se os autos, nota-se que restaram 

cumpridas as normas legais aplicáveis e que se sagrou vencedora a empresa que, 

cumprindo os requisitos do edital, apresentou as proposta mais vantajosa à 

Administração. 

 

Reiteramos que não cabe a esta Procuradoria a análise da 

conveniência ou necessidade do pedido, sendo ato discricionário do Administrador, o 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 009/2020 – protocolo administrativo n.º 3110228/2019 – SEI 
54151/2020 

ASSUNTO: ANÁLISE DE REGULARIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

REQUERENTE: ROSANA DA CRUZ SILVA 
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qual deve observar os princípios básicos da Administração Pública, sob pena de 

responsabilidade em caso de mau gerenciamento dos pedidos de licitação. 

 

Ante ao exposto, nos termos do inciso VI do artigo 43 da Lei 

de Licitações, podemos concluir que no procedimento licitatório sob análise foram 

observados os ditames constitucionais que regem a administração pública e 

especificamente o art. 38 da Lei n° 8.666/93, podendo após análise da presidência, ser 

homologado. 

 

É O PARECER. 

 

Ponta Grossa, 21 de outubro de 2020. 

 

Márcia Gomes Guimarães 

Procuradora Municipal 

OAB/PR 17.151 
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Assessoria Jurídica

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

Para ciência do parecer n.º 122/2020, anexado no mov. 0876534.

 
21 de outubro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por MARCIA GOMES GUIMARAES, Procuradora, em
21/10/2020, às 12:39, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0876538 e o código CRC B5CB25E2.

Link de acesso externo: SEI54151/2020
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Ciente, para providências.
 

21 de outubro de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO PELLISSARI, Presidente , em
21/10/2020, às 16:15, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0876924 e o código CRC BAE705A7.

Link de acesso externo: SEI54151/2020
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                           Município de Ponta Grossa                    

                            Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Divisão de Licitações 

 
 

 

 

HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO 

 

 

Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo 

licitatório realizado sob a modalidade Pregão Eletrônico 009/2020 –  aquisição de materiais de 

consumo – placas de aço,  em 16 de setembro de 2020, nada havendo irregular, HOMOLOGO o 

resultado do procedimento, ADJUDICANDO o objeto da licitação para a empresa L.L.P.C. GESTÃO 

EMPRESARIAL LTDA – ME, com o valor de  R$105.000,00 (cento e cinco mil reais): 

 

 

      A empresa foi classificada pela Pregoeira conforme Ata de Abertura/Conclusão, por ter 

apresentado a proposta mais vantajosa e que melhor atendem as necessidades desta Autarquia. 

 

 

                                                                                              Ponta Grossa, 23 de outubro de 2020 

 

 

 

ROBERTO PELLISSARI 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
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CONTRATO Nº 031/2020 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A AUTARQUIA MUNICIPAL DE 

TRÂNSITO E TRANSPORTE E A EMPRESA L.L.P.C.  GESTÃO EMPRESARIAL LTDA – ME. 

 

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, pessoa jurídica de 

direito público interno, com sede na Rua Doutor Colares - 750, CEP 84010-010, 

inscrito no CNPJ sob o n° 05.073.426/0001-99, neste ato representado por seu 

Presidente, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. ROBERTO 

PELLISSARI, brasileiro, casado, portador do CI/RG nº 3.270.275-9 SSPPR e 

inscrito no CPF/MF sob Nº 601.880.149-34, residente e domiciliado à Avenida 

Anita Garibaldi, 1771 CND Residencial dos Príncipes casa 02, CEP 84015-904, 

nesta cidade e Estado; e. 

  

 

CONTRATADA:  L.L.P.C.  GESTÃO EMPRESARIAL LTDA – ME, com sede na Rua Aleixo Garcia, 

81 - Oficinas - Ponta Grossa – PR - CEP 84035-630, fone (42) 3323-5015, e-

mail:comercial@licitacoes.com.br, devidamente inscrita no CNPJ nº 

22.404.488/0001-55 Inscrição Estadual: 90697334-06, neste ato representada 

pelo Sr. LUCAS PEREIRA, brasileiro, empresário,  portador da Carteira  de 

Identidade/RG  nº 9.871.211-9SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 056.403.409-67, 

residente e domiciliado nesta cidade, pelo presente instrumento e na melhor forma 

de direito, acham-se justos e contratados, mediante as cláusulas e condições 

seguintes:   
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição de material de consumo – placas de aço, 

a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito, 

pelo Pregão Eletrônico 009/2020, conforme consta do protocolado municipal nº 3110228/2019 

convertido no SEI 54.151/2020, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

legislação pertinente, assim como pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, 

definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESPECIFICAÇÃO 

2.1. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO – PLACAS DE AÇO PARA AUTARQUIA 

MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. 

Item  Descrição Quan

t 

Valor 

Unitário 

Valor Total 

01  Placa de aço inox gravado em baixo relevo 

com medidas de 15 cm x 30 cm; 

 Curvada para fixação em tubo de 32 cm; 

 Informações em Braille para informações 

para acessar o QR CODE e linhas que 

passam pelo local; 

 As placas devem  conter fita dupla face de 

alta fixação na estrutura de alumínio; 

 Cores: azul e amarelo 

1.000 105,00 105.000,00 

     

  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS 

3.1. O preço total para o presente ajuste é de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais)), entendido 

como este preço justo e suficiente para a execução do presente objeto.  
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3.2. No preço total estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como: assistência médica, 

obrigações trabalhistas e previdenciárias, o transporte de funcionários e materiais utilizados, como 

também pela segurança dos mesmos fornecendo materiais de proteção – EPI’S, identificação e 

uniformes, e por todos os atos por eles praticados, ou por eventuais danos pessoais ou materiais, 

causados a terceiros durante a execução dos serviços.  

  

 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação 

Orçamentária: 

23.004.15.451.0088.2219 – Manutenção  Depto. De Transportes 

3.3.90.30 – Material de consumo 

Red: 67       Sub: 44 00     Fonte 1001 

Red: 167    Sub: 44 00     Fonte 36 

 

: 

CLÁUSULA QUINTA– VIGENCIA DO CONTRATO 

 5.1. O presente contrato entrará em vigor por ocasião da sua assinatura, vigendo pelo prazo de 12 

(doze) meses, com início  em  27 de outubro de 2020 e findo em 26 de outubro de 2021. 

5.2.   O CONTRATADO deverá manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com 

as obrigações por ele assumidas, respeitadas todas as condições de habilitação e qualificação aqui 

exigidas, na forma do art.55, XIII da Lei n° 8.666/93. 

5.3. O prazo referido nesta clausula poderá ser prorrogado por acorde entre as partes, conforme 

previsto no § 1º do artigo 57 da Lei 8.666/93, mediante termo aditivo, devidamente autorizado pela 

autoridade competente. 

 

CLAUSULA SEXTA –  LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

6.1. Os produtos deverão ser entregues somente após o recebimento da Ordem de Fornecimento 

e empenho, no prazo de até 30 (trinta) dias. 
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6.2. s produtos deverão ser entregues no Terminal Rodoviário Intermunicipal de Ponta Grossa 

Verador Oldemar Andrade, á Av. João Manoel dos Santos Ribas, 103 – Nova Rússia. 

6.3. A entrega deverá ser agendada data e horário da entrega com o fiscal de contrato, de segunda 

a sexta-feira, das 8:00 às 17:00. 

6.4. Os materiais deverão ser entregues em perfeito estado e bem protegidos. 

6.5. A contratada deverá obrigatoriamente realizar a troca do produto, caso observado defeito 

durante a análise realizada pelo fiscal. 

6.6.  A troca  deve ser realizada no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. 

6.7. . É de inteira responsabilidade do Fiscal de contrato a conferência do material a ser recebido, 

e somente atestar a Nota Fiscal após o recebimento completo do material solicitado. 

 

 

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO 

71. O pagamento será efetuado após realizado os serviços e protocolado com a SOLICITAÇÃO DE 

PAGAMENTO pela CONTRATADA, na Autarquia Municipal de Transito e Transporte 

acompanhada da  Ordem de serviço. 

7.2. O pagamento será efetuado por meio de depósito em conta bancária em nome da proponente 

no prazo de até 20 (vinte) dias, com aceitação e atesto das Notas Fiscais, após o devido protocolo. 

7.3. O pagamento deverá ser solicitado após a execução do serviço, mediante requerimento 

protocolado com os seguintes documentos: 

a) Ordem de fornecimento expedida pelo fiscal do contrato; 

b) Nota Fiscal dos materiais, devidamente atestado pelo fiscal do contrato; 

c) Certidão Negativa de Débito FGTS (c/ validade vigente); 

d) Certidão Negativa de Débito  Federal) c/ validade vigente); 

e) Certidão Negativa de Débito Municipal (c/ validade vigente). 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (c/ validade vigente).  

7.4. Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicados por meio de carta ou 

fac-símile, assinado pelo representante qualificado no processo, ficando sob  inteira 
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responsabilidade do licitante vencedor os prejuízos decorrentes de pagamento incorretos devido à 

falta de informação. 

7.5. Qualquer erro ou omissão na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela 

empresa e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 

regularizado definitivamente. 

7.6. A Autarquia não fará pagamento à empresa, antes de  paga ou relevada a multa que 

porventura tenha sido aplicada. 

7.7. Antes do pagamento, a Contratante verificará condições de habilitação e qualificação da 

Contratada, especialmente quanto à regularidade fiscal, que deverá ser realizada pelo fiscal de 

contrato. 

7.8. A Contratada que estiver pendente de liquidação das negativas solicitadas no 

subitem acima poderá ser notificada e sofrer as sanções cabíveis conforme legislação. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA –. DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

8.1. Receber, conferir e avaliar o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.  

8.2. Interromper a entrega dos materiais que estejam em desacordo com as especificações e 

demais exigências previstas no Edital e seus anexos;  

8.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação 

e recebimento definitivo; 

8.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 

no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

8.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado; 

8.6.  Aplicar à contratada, quando for o caso, as penalidades cabíveis e em conformidade com a 

disciplina da Lei nº 8.666/1993 e alterações respectivas; 

8.7. Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos artigos. 77 a 80, da 

Lei nº 8.666/93. 
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8.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto licitado, bem como por qualquer dano causado 

a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

8.9.  Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido. 

8.10.  Dar a Contratada as condições necessárias à regular execução do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA  – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

9.1. Receber o valor ajustado na forma e prazo estabelecido neste contrato.  

9.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes neste Termo contratual, sendo que, as especificações ou qualquer outro documento que 

integre o presente processo administrativo são complementares entre si, de modo que qualquer 

detalhe que mencione em um documento e se omita em outro será considerado especifico e válido. 

9.3.  Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, inclusive de transporte e de 

pessoal, necessários à entrega, orientação do uso dos materiais contratados, em plena 

conformidade com os termos e especificações previstos neste termo de referência e demais regras 

editalícias. 

9.4. Substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 072 (setenta e duas) horas, o objeto 

rejeitado. 

9.6. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 

da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação; 

9.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9.8. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais 

ocasionados à Contratante e/ou a terceiros, na execução do objeto do contrato a ser firmado, 

isentando a Autarquia de toda e qualquer responsabilidade. 
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CLÁUSULA DÉCIMA  - DAS PENALIDADES: 

10.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar este contrato, dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se as 

penalidades legalmente estabelecidas: 

10.2. De acordo com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei federal 8.666/93, a CONTRATADA: 

a) advertência formal, na ocorrência de descumprimento de qualquer das clausulas contratuais, 

b) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor atualizado do contrato, a critério da 

CONTRATANTE,  na ocorrência de atraso injustificado na execução de quaisquer obrigações, a 

partir do dia imediato ao do vencimento do prazo estipulado até a data da efetiva execução, limitado 

a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado, conforme o caso, descumprimento parcial ou 

total da obrigação. 

c) multa penal de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do contrato, quando a CONTRATADA 

der causa à inexecução parcial da contratação. 

d) multa penal de 30% (trinta por cento) do valor atualizado do contrato, quando a CONTRATADA 

der causa à inexecução total da contratação. 

e) multa compensatória do valor integral e atualizado, comprovado, incluindo-se custos diretos e 

indiretos, do prejuízo causado pela CONTRATADA à Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte. 

f) Impedimento de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo que a  CONTRATANTE 

fixar, obedecidos os limites previstos no artigo 87, inciso III, da Lei Federal 8.666/93, que será 

arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da falta,  quando a adjudicatária, convocada 

dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para habilitação e/ou contratação, ensejar o retardamento da execução 

de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, e demais 

cominações legais. 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

10.3. As multas estabelecidas nos itens “b” e “c” serão majoradas em 25% (vinte e cinco por cento), 

na hipótese de reincidência da CONTRATADA. 
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10.4. As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA, cujo 

comprovante deverá ser apresentado à CONTRATANTE, ou, ainda, quando for o caso, serão 

cobradas judicialmente. Sobre as multas incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 

em caso de atraso no recolhimento. 

10.4.1. As multas serão independentes e, a critério da CONTRATANTE, cumulativas, inclusive com 

as demais penalidades acima enumeradas e aplicadas com base no valor atualizado do contrato. 

10.4.2.  Considera-se, para fins de aplicação das penalidade de multa, como valor atualizado do 

contrato aquele total inicial atualizado pelo IGP-DI(FGV), ou, na sua ausência, por aquele que vier 

a substituí-lo, no período compreendido entre o mês de apresentação da proposta até o mês anterior 

ao fato que ensejou a penalidade. 

10.5. As penalidades previstas  não serão relevadas, salvo, quando ficar comprovada a oco0rrência 

de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

11.1. A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor Diego Felipe Vaz,  portador da CI/RG sob 

nº 9.909.530-2 e inscrito no CPF/MF sob n° 071.824.769-83, residente  à Rua Horácio Antunes 

Mendes, 59 – Orfãs, nesta cidade.  CEP 84015-340. Designado pela Portaria 014, de 18/04/2019.  

 

11.2.   Ficará a cargo do fiscal, exercer ampla e permanente fiscalização durante toda a execução 

do contrato, bem como estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos. 

11.3. A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança e pontualidade dos serviços, podendo a Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte tomar toda e qualquer decisão para assegurar a execução do Contrato. 

11.4. A contratada deverá prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pela administração, lhe 

garantido, inclusive o acesso a documentos relativos aos serviços executados ou em execução. 

11.5. A contratada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pela 

administração/fiscal de contrato, entregando e retificando as suas expensas, os materiais que não 
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estiverem com resultados satisfatórios, ficando sujeita à aplicação das penalidades previstas em 

contrato. 

11.6. Cabe à fiscalização emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em 

especial atestar faturas, aplicação das sanções, solicitar alterações e repactuações do contrato. 

11.7. A fiscalização deverá anotar em registro próprio as ocorrências de qualquer natureza 

verificadas durante a execução do contrato, para determinar o que for necessário para regularizá-

las, inclusive notificando a CONTRATADA. 

11.8. Encaminhar à autoridade superior proposta de rescisão do contrato, quando o objeto estiver 

sendo executado de forma irregular, em desacordo com as especificações e, ainda, quando 

constatada a paralisação da execução ou cometimento de faltas que ensejem a adoção dessa 

medida ou de outras constantes no Edital, garantida à ampla defesa à Contratada. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA: 

12.1. O presente contrato somente terá eficácia depois de publicada à respectiva súmula no Diário 

Oficial do Município. 

 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

13.1. O CONTRATADO reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 

14.1.  Por ato unilateral de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

14.2.     Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 

Administração. 

14.3.     Judicialmente, nos termos da legislação. 

Contrato 031/2020 (0908972)         SEI SEI54151/2020 / pg. 140



                          Município de Ponta Grossa                   

Divisão de Licitações  

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

 

Rua Doutor Colares, esquina com Rua Balduino Taques, 445  –  1º Andar – Centro    Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035 

 

  
Contrato 031/2020 –  

 
Sandra Regina Pedrosa Rakovicz  

 
10 
 

14.4.  A rescisão deste contrato implicará retenção de crédito decorrentes da contratação, até o 

limite dos prejuízos causados à contratante, bem como na assunção dos serviços pela contratante 

na forma que a mesma determinar. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -  DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

15.1. O instrumento contratual pode ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei Federal 

8.666/93, desde que haja interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, com a 

apresentação das devidas justificativas. 

15.2. No interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sobre o valor total 

efetivamente adquirido por meio do contrato, decorrente desta licitação, poderá haver acréscimo ou 

redução de até 25% (vinte e cinco por cento), com o aumento ou supressão dos quantitativos 

correspondentes, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei Federal 8.666/93. 

 

 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA –  DA POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO 

16.1. As partes envolvidas se obrigam, sob as penas previstas, a observar e cumprir rigorosamente 

a legislação cabível, incluindo, mas não se limitando a legislação brasileira anticorrupção, a 

legislação contra a lavagem de dinheiro, assim como os termos do Decreto Municipal nº 6.615/2013. 

 

CLAUSULA DÉCIMA SETIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1.  Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do art. 110 da Lei Federal 

8.666/93 com as alterações posteriores. 

16.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência deste 

contrato, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu 

vencimento. 

16.3. As partes elegem o foro da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, como domicílio 

legal, para qualquer procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento 

equivalente. 

Contrato 031/2020 (0908972)         SEI SEI54151/2020 / pg. 141



                          Município de Ponta Grossa                   

Divisão de Licitações  

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

 

Rua Doutor Colares, esquina com Rua Balduino Taques, 445  –  1º Andar – Centro    Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035 

 

  
Contrato 031/2020 –  

 
Sandra Regina Pedrosa Rakovicz  

 
11 
 

16.4.  Ao firmar este contrato declara a contratada ter plena ciência de seu conteúdo, bem como 

dos demais documentos vinculados ao presente. 

16.5.  Justas e contratadas firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as 

testemunhas presentes ao ato. 

 

                                                         Ponta Grossa, 27 de outubro de 2020 

 

 

 

 

L.L.P.C. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA                               AUTARQUIA MUNICIPAL DE    

                                                                                                   TRÂNSITO E TRANSPORTE    

 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

Sandra Regina Pedrosa Rakovicz                                                                Scheila Trierveiler 

CPF: 215.319.949-20                                                                                    CPF: 004.176.509-57                                                          
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.960 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 05 DE NOVEMBRO DE 202014

A M T T
A U TA R Q U I A  M U N I C I PA L  D E  
T R Â N S I T O  E  T R A N S P O R T E

EXTRATO DO CONTRATO  Nº 031/2020
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

CONTRATADA: L.L.P.C. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME
OBJETO: aquisição de material de consumo – placas de aço
PRAZO: 12 (doze) meses
VIGÊNCIA: 27/10/2020 a 26/10/2021

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO  025/2019
PERMITENTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

PERMISSIONÁRIA: BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZN & CIA LTDA
OBJETO: GUICHE 13

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 013/2020
OBJETO: Aquisição de álcool gel a 70%, galão de 05 (cinco) litros para  Autarquia Municipal de 
Trânsito e Transporte.
JUSTIFICATIVA: Considerando,  que no pregão eletrônico realizado o lote de álcool gel restou 
fracassado, motivo pela qual a empresa participante não cumpriu com o solicitado no edital, e vi-
sando a necessidade do produto para distribuição aos servidores e usuário é motivo da solicitação 
para nova aquisição.
CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
CONTRATADA: CHESIQUIMÍCA LTDA - CNPJ: 02.125.191/0001-43
QUANTIDADE/VALOR 

Item Produto Quant Unid Valor unitário Valor total
01 Álcool gel a 70% 220 Galão 5 litros 29,00 6.380,00

VALOR TOTAL: R$6.380,00 (seis mil trezentos e oitenta reais)
FISCAL: Josiane Farias
FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 05 (cinco) dias
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso II, da Lei federal nº8.666/93
PROCESSO ADMIN ISTRATIVO: SEI 66019/2020    
PARECER: n°0124/2020
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
23.001.04.122.0010.2216 – Manutenção Ativid. do Depto Administrativo – AMTT
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Aos Departamentos:

Informática: para lançamento no site AMTT, Pregao 009/2020 (SEI na integra, nao apagar
documentos anexados anteriormente), Contrato 031/2020 (somente contrato).
Financeiro: para ciencia e impressão do contrato.
Contabilidade: para ciencia e impressão do contrato.
Departamento de Transporte:  ROSANA: para ciência.      DIEGO (Fiscal): para ciencia e
impressão do contrato.  Para pedido de Nad/Empenho, solicitar através de novo SEI.

APÓS RETORNAR A LICITAÇÃO.

 
 

05 de novembro de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
05/11/2020, às 15:39, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0909004 e o código CRC 52711FA5.

Link de acesso externo: SEI54151/2020
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